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1. Otvorenie 

 

Mgr. Radoslav Števčík, odchádzajúci starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

 Vážené dámy, vážení páni, otváram prvé zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto vo ôsmom volebnom období. Dovoľte mi na dnešnom rokovaní 

privítať pani Bohdanu Machajovú, predsedníčku Miestnej volebnej komisie mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Juraja Drobu, 

hlavného komisára Jozefa Hitku, veliteľa okrskovej stanice Mestskej polície Staré Mesto, 

doterajších poslancov, novozvolenú pani starostku, vás novozvolených poslancov miestneho 

zastupiteľstva a všetkých prítomných.  

Dámy a páni, dovoľte na úvod pár slov. Začína sa nové volebné obdobie, ôsme volebné 

obdobie samosprávy Starého Mesta. Ja, ako doterajší starosta, by som sa chcel poďakovať 

všetkým poslancom, všetkým zamestnancom miestneho úradu a všetkým zamestnancom 

samosprávy mestskej časti Staré Mesto za tie štyri roky, za ich prácu, ktorú odviedli pre mestskú 

časť a pre jej obyvateľov.  

Výsledky práce, ktoré za nami zostávajú po štyroch rokoch nie sú malé. Vybudovali 

sme nové verejné parky, otvorili sme nové detské jasle a novú materskú školu, rozšírili kapacitu 

materských škôl celkovo o 100 miest. Otvorili sme novú sociálnu výdajňu pre núdznych, 

zaviedli sme príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok pri nástupe prváka na povinnú školskú 

dochádzku a príspevok pre mnohodetné rodiny. Zrekonštruovali sme chodníky a cesty na vyše 

troch desiatkach ulíc. Všade tam sme bezbarierizovali priechody pre chodcov, vymenili väčšinu 

odpadkových košov za väčšie, vybudovali sme funkčný podnik komunálnych služieb, otvorili 

sme štyri nové výbehy pre psov, vytvorili sme nové plochy zelene, kompletne sme revitalizovali 

nábrežnú promenádu, vytvorili viacero kvetinových záhonov, vybudovali závlahové systémy 

vo verejných parkoch. Začali sme výstavbu nového zariadenia pre Staromestských seniorov na 

Palárikovej ulici, opravili sme školy, škôlky, zrekonštruovali školské jedálne, zachránili sme 

verejné trhovisko na Žilinskej ulici na ďalších desať rokov. V nemalej miere sa nám podarilo 

opäť naštartovať Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorý mestská časť má a ktorý je jeden z 

najstarších na Slovensku.  

Jedna dáma mi včera povedala, že tieto výsledky práce som ako starosta zle predával, 

ja som však presvedčený, tak ako aj pani novozvolená starostka, ktorá to viackrát povedala, že 

dôležitejší je obsah ako forma ako obal. Myslím, že v prípade samosprávy to platí dvojnásobne. 

Pretože ten obal, tá forma môže byť klamlivá, podstatný je naozaj obsah, aby ten bol poctivý 

a aby bol zrozumiteľný, aby bol jasný. 
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Pred malou chvíľou som odovzdal novozvolenej pani starostke Zuzane Aufrichtovej 

agendu mestskej časti. Na bankových účtoch mestskej časti je 7 535 252 euro. Čo je takmer 

o pol milióna viac ako bolo pred štyrmi rokmi, keď som preberal úrad starostu. Za štyri roky sa 

finančné zdravie mestskej časti podľa INEKO zlepšilo z dobrého na výborné. Každý rok sme 

hospodárili s prebytkom, pričom len za tento rok 2018 bude prebytok bežného účtu vyše 

1 milión euro. Verím, že svoj predvolebný sľub, mať vyrovnaný rozpočet budúca pani starostka 

nedodrží, pretože jednak je to zákonná povinnosť ale pre tvorbu kapitálových príjmov je 

potrebné hospodáriť s prebytkom bežného účtu. Pokiaľ sa samozrejme nová samospráva 

nerozhodne kapitálové príjmy vytvárať predajom obecného majetku. Čo verím, že sa nestane. 

Pravdou je, že za uplynulé obdobie sa zvýšili príjmy mestskej časti jednak zvýšením dane 

z nehnuteľností ale aj vyšším podielom na dani z príjmu fyzických osôb. Okrem toho sme 

zlepšili výber miestnych daní. Pričom každý, kto zaberie verejné priestranstvo musí platiť daň. 

Čo v minulosti nebolo zvykom. Po rokoch sa podarilo zrušiť solidaritu veľkých mestských častí 

s malými, čo prinieslo do rozpočtu Starého Mesta do 400 000 euro ročne. 

Dobré ekonomické výsledky mestskej časti by neboli bez zodpovedného hospodárenia, 

prestalo sa plytvať, pričom od začiatku som ako starosta som chcel ísť príkladom a išiel som 

príkladom, keď mi po nástupe do úradu pred 4 rokmi poslanci na moju žiadosť schválili 

minimálny zákonný plat starostu. Som totiž presvedčený, že nový starosta má začínať 

s minimálnou mzdou a prípadné zvýšenie platu má byť závislé od výsledkov jeho práce. 

V hodnotení transparentnosti Slovenských samospráv sa nám podarilo posunúť Staré Mesto zo 

44-tého miesta pred štyrmi rokmi na 10-te, pričom hodnotiacu známku Transparency 

International Slovensko sme z C zlepšili na A. O tom, že mestská časť hospodárila dobre a že 

vlastne všetky tie procesy, ktoré súvisia s hospodárením boli nastavené transparentne, efektívne 

svedčí aj to, že sme sa s novozvolenou pani starostkou dohodli, že včera som zverejnil rozpočet 

mestskej časti na rok 2019, ktorý som pripravil s kolegami a ktorý si nová starostka verím tomu, 

že nové zastupiteľstvo osvojí. Tento rozpočet je naozaj dôkazom toho, že  tá kontinuita, o ktorej 

sme hovorili viackrát s pani novozvolenou s pani starostkou je na mieste. Ktokoľvek z vás sa 

môže postaviť za prácu doterajšej samosprávy a môže v nej pokračovať.  

Chcem povedať, že služba starostu ale aj služba poslanca to je služba občanom 24 hodín 

denne 7 dní v týždni. Naozaj nechcem nikoho strašiť ale je to tak. Každý ale potrebuje mať 

vlastnú skúsenosť, aby sám vedel posúdiť, že je to pravda, čo je pravda a čo nie. Chcel by som 

vám zaželať novozvolenej pani starostke len samé dobré rozhodnutia. Má o niekoľko chvíľ 

zloží sľub a stane sa starostkou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ja ako Staromešťan to 

vnímam tak, že bude aj moja starostka a ako občan tejto mestskej časti spolu s ďalšími budeme 
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pomáhať samospráve v tom, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie, aby táto mestská časť bola nie 

len výkladnou skriňou Bratislavy a Slovenska ale hlavne príjemným miestom pre život, pre 

obyvateľov, ktorí tu bývajú, ktorí tu usínajú, ktorí tu vstávajú, ktorí tu pracujú, ktorí tu študujú, 

ktorí tu trávia zvyšok svojho života.  

Dovoľte na záver, aby som sa ešte raz vrátil na začiatok. Naozaj bez podpory ľudí, ktorí 

sú zamestnaní, ktorí sú v službách tejto mestskej časti sa nedá viesť samospráva. Preto želám, 

aby novej pani starostke, aby tak, ako ona bude mať podporu zamestnancov a všetkých 

pracovníkov mestskej časti, aby aj ona ich podporovala, pretože bez nich samospráva nevie 

fungovať. Za seba môžem povedať, že toto volebne obdobie končím s veľmi dobrým pocitom. 

Veľa sa podarilo urobiť, áno sme to možno nedokázali dobre predať. Ale ja nie som obchodník 

a nebudem predávať ako niekto kto predáva obal a nemá obsah. V predvolebnom boji, ktorý 

sme absolvovali spolu s novozvolenou pani starostkou sme z pravidla vždy stáli hodnotovo aj 

názorovo na tej istej strane. Som preto veľmi rád, že sa nám podarilo týmito komunálnymi 

voľbami zo Starého Mesta dostať aj symbol klientelizmu a korupcie, ktorý tu bol zažraný 

niekoľko volebných období.  

Takže vám všetkým želám, aby ste boli pri svojich rozhodnutiach zodpovední, aby ste 

vždy mysleli najmä na blaho obyvateľov a aby osobné záujmy išli bokom. Jeden z vás, jedna 

z vás mi raz povedala, že ja som taký správca údržbár ale starostovanie je o tom. Starosta sa 

musí starať o všetko. Aj o údržbu mestskej časti, aj o údržbu materských škôl, chodníkov, 

kanalizačných vpustov a tak ďalej. Takže želám vám, aby ste spravovali túto mestskú časť 

dobre.  

Ďakujem pekne za pozornosť. A teraz poprosím predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja pána Juraja Drobu o pár slov. 

Mgr. Droba MA, MBA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja: 

 Vážená novozvolená pani starostka, vážený službu končiaci starosta Starého Mesta, 

Zuzana, Rado, obidvoch vás poznám veľmi dobre, osobne. Ctení novozvolení poslanci, viacerí 

staro-noví, niekoľko nových tvárí. Som veľmi rád, že voľby v Starom Meste dopadli tak ako 

dopadli. Som rezidentom Starého Mesto a záleží mi na tom, kto bude spravovať mestskú časť 

v ktorej žijem, okrem toho, že mi záleží na Bratislavskom kraji ako takom.  

V prvom rade chcem pogratulovať Zuzane k volebnému úspechu. Myslím si, že bol 

zaslúžený a robil na tom celý tím ľudí, široká koalícia, zároveň chcem poďakovať pánovi 

starostovi Števčíkovi za úprimnú a kvalitnú službu pre Staré Mesto. Nebýva zvykom, že takto 

kultivovane prebieha odovzdávanie moci. Ja som sa snažil robiť to podobne v Bratislavskom 

samosprávnom kraji a toto by mal byť príklad, ako sa to má robiť vo vyspelej spoločnosti. 
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Teším sa z tých, ktorých vidím teraz na laviciach alebo v laviciach poslancov, ktorí čoskoro 

zložia poslanecký sľub. Všetkým vám držím palce. Myslím si, že vaše zastupiteľstvo nemalo 

problémy so spoluprácou. V Starom Meste sa spravidla hlasovalo za dobré veci a boli ste tu 

vždy väčšina tých slušných a normálnych. Takže Staré Mesto aj podľa toho vyzeralo.  

My na Bratislavskom samosprávnom kraji máme 50 poslancov a ja som teda mohol sa 

rozhodnúť ísť cestou takého toho straníckeho boja a delenia alebo naopak som sa mohol 

rozhodnúť ísť cestou spolupráce s každým a ja som sa rozhodol ísť tou druhou cestou a ponúkol 

som ju všetkým 50 poslancom. Musím povedať, že takmer 50 z nich na tú ponuku reagovalo 

a dnes fungujeme tak, že prechádzajú úplne všetky hlasovania veľkou väčšinou, vďaka tomu, 

že ich preháňame cez komisie a počúvame pripomienky poslancov. Pre mňa to je neobjavil som 

koleso ale je to pre mňa taký spôsob, akým by sa asi komunálna politika mohla ďalej uberať. 

Takže všetkým vám prajem krásny deň, pani starostka šťastné prvé kroky a pán Števčík ešte 

raz veľmi pekne ďakujem za službu Starému Mestu. 

Mgr. Radoslav Števčík, odchádzajúci starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

 Ďakujem pekne pánovi predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja a teraz 

poprosím predsedníčku Miestnej volebnej komisie, pani Bohdanu Machajovú, aby predniesla 

správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 

2. Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Mgr. Machajová, predsedníčka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Ďakujem za slovo, pán starosta. Dobrý deň. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi ako 

predsedníčke mestskej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v krátkosti vás 

poinformovať o práci tejto komisie a samotnom priebehu volieb v našej mestskej časti. Miestna 

volebná komisia pracovala v nasledovnom zložení? pani Edita Kurnocíková, pán Peter Kertys, 

pán Michal Maťaš, pán Radovan Pala, pán Tomáš Černý, pán Matej Števove, pani Daniela 

Viková a ja Bohdana Machajová.  

Volebná komisia sa zišla v priestoroch tunajšieho miestneho úradu v sobotu 10.11.2018 

pred siedmou hodinou ráno. Členovia aj predsedníčka komisie si rozdelili volebné okrsky, 

v ktorých vykonávali počas celého volebného dňa kontrolu v jednotlivých okrskových 

komisiách. Môžem a musím uviesť, že ani v jednom prípade nebolo konštatované 

narušenie priebehu volieb. Zápisnice o hlasovaní vo voľbách od 34-roch okrskových volebných 
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komisií, z 8 volebných obvodov boli postupne prevzaté dňa 11.11.2018 v rozmedzí zhruba od 

druhej hodiny rannej do piatej hodiny 40 minúty nad ránom. Po následnom sumarizovaní 

výsledkov z jednotlivých zápisníc bola vyhotovená zápisnica o výsledku volieb vo voľbách do 

orgánov do mestskej časti. Zápisnicu podpísali všetci členovia miestnej volebnej komisie o 7:33 

a následne sme ju spolu so zapisovateľkou doktorkou Janou Revayovou odniesli na okresný 

úrad.  

Na záver trochu čísel. Počet volebných obvodov 8, počet volebných okrskov 34, počet 

volebný okrskových komisií 34, počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 39 923, počet 

voličov, ktorým boli obálky vydané 17 307. Počet odovzdaných obálok 17 288, počet platných 

hlasovacích lístkov pre voľby do miestneho zastupiteľstva 16 111, počet zvolených poslancov 

25, počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu v mestskej časti 16 680. Vážené 

dámy, vážení páni, zložením sľubu na dnešnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa ujímate 

svojej funkcie, do ktorej ste boli zvolení obyvateľmi Starého Mesta. Dovoľte, aby som vám 

zablahoželala. Ďakujem.  

Mgr. Radoslav Števčík, odchádzajúci starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

 ... Miestnej volebnej komisie za prednesenie správy o výsledku volieb a teraz podľa 

zákona o obecnom zriadení funkčné obdobie novozvoleného starostu vzniká zloženým 

zákonom predpísaného sľubu. Prosím preto pani Zuzanu Aufrichtovú, aby predniesla sľub. 

Prosím prítomných, aby pri tomto akte vstali. 

 

3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky a odovzdanie insígnií novozvolenej 

starostke 

 

Starostka: 

 Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mestskej časti a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie 

starostky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

 Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mestskej časti, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 

zákony a ostatné všeobecné platné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca 
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miestneho zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. 

Tak sľubujem. 

Starostka: 

 Poprosím jednotlivých poslancov, aby predstúpili tak, ako budú ich mená čítané. Bude 

ich čítať pani Jana Revayová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie. So slovami tak 

sľubujem, podaním ruky a podpisom potvrdili svoj sľub. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Volebný obvod číslo 1. Pani Anna Dojčánová. Pán Tomáš Ziegler. Pán Vladimír Palko. 

Volebný obvod číslo 2. Pán Peter Osuský. 

Poslanec MUDr. Osuský, CSc.: 

Sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

Pán Petr Skalník. 

Poslanec Ing. Skalník: 

Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

Pán Boris Ažaltovič. 

Poslanec Mgr. Ažaltovič: 

Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

Volebný obvod číslo 3. Pán Matej Vagač. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pani Halka Ležovičová. 

Poslankyňa MUDr. Ležovičová: 

 Sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 
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 Pán Ľubomír Boháč. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

 Sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Volebný obvod číslo 4. Pán Ivan Bútora. 

Poslanec Bc. Bútora: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pani Jana Španková. 

Poslankyňa Ing. Španková: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pán Miroslav Vrábel. 

Poslanec Mgr. arch. Vrábel: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Volebný obvod číslo 5. Pani Barbora Oráčová. 

Poslankyňa PaedDr. Oráčová, PhD.: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pani Dana Kleinert. 

Poslankyňa Mgr. art. Kleinert: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pani Martina Uličná. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Tak sľubujem. 
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JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Volebný obvod číslo 6. Pán Adam Berka. 

Poslanec Mgr. art. Berka: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pán Ondrej Dostál. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pán Damask Gruska. 

Poslanec doc. RNDr. Gruska, PhD.: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Volebný obvod číslo 7. Pán Tomáš Dentico. 

Poslanec Mgr. Dentico: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pani Petra Hitková. Pán Martin Gajdoš. 

Poslanec Ing. arch. Gajdoš: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pán Juraj Mikulášek.  

Poslanec Mgr. Mikulášek: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Volebný obvod číslo 8. Pani Viera Satinská. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 
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 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pani Lucia Ďuriš Nicholsonová. 

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová: 

 Tak sľubujem. 

JUDr. Revayová, zapisovateľka Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto: 

 Pán Milan Remiš. 

Starostka: 

 Takže dovoľte mi ešte raz, aby som všetkým novozvoleným poslancom za mestskú časť 

Bratislava-Staré Mesto zablahoželala k zvoleniu do funkcie poslanca. Teraz by som rada 

v podstate uviedla svoj príhovor novozvolenej starostky, ktorý som si pripravila pre vás.  

Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne a vážené dámy, vážení páni, 10. 

novembra 2018 mesto Bratislava a mestská časť Staré Mesto dalo najavo, že si želá iný prístup 

k občanom a inú politiku na komunálnej úrovni. 10. novembra 2018 ma voliči v Starom Meste 

zvolili za starostku vo svojej mestskej časti, za čo všetkým ďakujem a vážim si túto prejavenú 

dôveru. Na post starostky som sa rozhodla kandidovať, pretože som vnímala zmenu klímy 

v spoločnosti, vnímala som požiadavku zásadnej zmeny k prístupu nakladaniu s verejnými 

zdrojmi a k využívaniu verejného priestoru. Voliči vo voľbách ohodnotili tento prístup 

a posunuli do zastupiteľstva Starého Mesta starostku a poslancov, ktorí tento prístup ctia 

a reprezentujú. Toto je veľký posun v komunálnej politike a súčasne záväzok pre všetkých, 

ktorí občania volili a ktorým teda dali dôveru a poslanci túto dôveru by nemali sklamať. 

K naplneniu očakávaní je potrebná spolupráca, zdravý úsudok a efektívne riešenie.  

Súčasne sa chcem poďakovať starostovi Radovi Števčíkovi za to, čo spravil pre Staré 

Mesto dobré a ubezpečiť Staré Mesto, že dobré veci ponecháme a budeme ich rozvíjať ďalej, 

prípadne dokončíme a v tých ostatných nastavíme úsilie, aby došlo k zmene, ktorú občania 

žiadajú. Je to hlavne v komunikácii. Pán starosta správne poznamenal nie netreba sa predávať 

ale predať informáciu nie je predávať tovar. Sľubujem, že budem robiť všetko preto, aby som 

bola dobrou starostkou a aby tento úrad bol dobrým úradom, ktorý zastupuje záujmy všetkých 

Staromešťanov.  

Poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí sú zvolení, sú zvolení v zložení, ktoré má 

vynikajúce vytvorené podmienky na uskutočňovanie týchto zmien, ktoré voliči žiadajú. Všetci, 
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ktorí chcú priložiť ruku k dielu a k rozvoju v Starom Meste sú vítaní. Formu a obsah budeme 

hľadať s každým.  

Teraz niečo k budúcnosti. Ctím si a dodržiavam čestnosť, zákonnosť a spravodlivý 

prístup. Prioritami môjho programu, ktoré chcem napĺňať bola bezpečnosť v Starom Meste 

a jeho schopnosť odolávať negatívnym vplyvom, verejný priestor a život v ňom a hlavne 

verejný záujem ako záujem väčšiny Staromešťanov. Ako starostka dopĺňam tieto priority 

a chcem sa hlásiť k zelenému mestu a dobrému úradu. To nie je len pojem, dobrý úrad naozaj 

je centrum veci, ktoré keď sa naplnia, tak verejná správa funguje tak, ako má. S poslancami 

budem robiť všetko preto, aby sme v najbližšom období vytvorili spoločný staromestský 

program rozvoja, ku ktorému sa prihlásime a budeme ho v najbližších štyroch rokoch napĺňať. 

Teším sa, že aktuálne pôsobiaci župan Juraj Droba a taktiež novozvolený primátor Matúš Vallo 

ma podporujú v týchto aktivitách a je to predpoklad k tomu, že táto spolupráca aj so župou 

najmä v oblasti kultúry a s primátorom novozvoleným na úrovni v oblasti rozvoja Starého 

Mesta a mesta Bratislavy bude naplnená a táto cesta, ak si teda nepokazíme tieto vstupné 

podmienky je otvorená a môžeme ňou kráčať. Som pripravená čeliť aj nepríjemným veciam, 

ktorým Staré Mesto bude vystavené ale teším sa na výzvy v najbližších rokoch.  

Teraz by som poprosila ešte ako starostka som si dovolila pozvať blízkych ľudí, 

s ktorými spolupracujem na župe a taktiež novozvolení poslanci do mestských zastupiteľstiev 

alebo miestnych zastupiteľstiev iných mestských častí tých, ktoré sú podstatné pre rozvoj 

Bratislavy, aby prišli a predniesli krátky príhovor. Chcem poprosiť Janu Hrehorovú, ktorá je 

poslankyňa Bratislavskej župy a súčasne poslankyňa miestna v Petržalke a uvidíme ako ešte 

ďalej sa... 

Pani Hrehorová, poslankyňa Bratislavského VÚC a mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo. Budem tak v krátkosti len poviem, že Zuzku 

Aufrichtovú poznám od minulého roka, keď sme sa stali obidve župnými poslankyňami. Veľmi 

sa teším, že obyvatelia Starého Mesta jej dali svoj hlas a dôveru. Ja ju poznám ako veľmi silnú, 

inšpiratívnu ženu plnú pozitívnej energie, ktorú určite prinesie do Starého Mesta. Veľmi jej 

držím palce a ako ona sama hovorí, škoda slov, všetci sme za. Ďakujem. 

Starostka: 

 A druhým hosťom je taktiež poslanec Bratislavskej župy a poslanec mestskej časti 

Bratislava-Ružinov a skvelý človek Marek Machata. Poprosím o príhovor. 

Pán Machata, poslanec Bratislavského VÚC a mestskej časti Bratislava-Ružinov: 

 Vážená pani starostka, panie poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, v prvom rade mi 

dovoľte zablahoželať všetkým k zvoleniu. Ja len dve vety, že Staré Mesto je srdcom Bratislavy 
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a to, čo sa deje tu má bezprostredný vplyv na všetkých nás, ktorí žijeme v Bratislave a ja by 

som vám veľmi, želal, aby sme o štyri roky boli na všetkých vás právom hrdí a ja s vami budem 

veľmi rád spolupracovať najmä v oblasti bezbariérovosti, lebo asi sami uznáte, že v tomto ešte 

má Staré Mesto ako aj Bratislava čo doháňať. Ďakujem pekne. 

Starostka: 

 Ďakujem pani Hrehorovej aj pánovi Machatovi za príhovory a teraz nasleduje krátka 

prestávka technická, po ktorej bude nasledovať ďalšia časť prvého zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti. Ide o technické nastavenie hlasovacích zariadení.  

Viacerí: 

 (nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

 Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram ďalšiu časť prvého zasadnutia 

miestneho zastupiteľstva mestskej časti. Rada by som ho otvorila príhovorom novozvoleného 

primátora Matúša Valla, nakoľko mojím pochybením došlo k dezinformácii, ja som uviedla 

o 10:00, že sa má dostaviť a tým pádom on bol absolútne presný a dala by som mu ten priestor, 

ktorý vlastne v tej úvodnej časti nebol naplnený. 

Ing. arch. Vallo, novozvolený primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

 Tak dobrý deň, ja sa teda ešte raz ospravedlňujem a pani starostka vysvetlila, že prečo 

sa tak stalo. Je mi ľúto, že som tu nemohol byť na vašich sľuboch ani na vašom. Iba trošku sa 

mi posuňte nech vidím na poslancov mám pocit, že je to dôležité v tomto momente. Chcel by 

som vážené dámy, vážená pani starostka, vážené dámy, vážení páni, chcel by som vám všetkým 

veľmi pekne alebo srdečne poblahoželať k vášmu zvoleniu alebo znovuzvoleniu. Je to skvelá 

vec, že máme nové zastupiteľstvo Starého Mesta. Viete, že ja chodím teraz na všetky slávnostné 

zastupiteľstva, všetkých miestnych častí dneska mám 4, to prvé som hneď zmeškal teda. Je to 

dôležité, lebo vec, ktorú som pochopil nielen ako architekt ale ako Bratislavčan ale aj v mojej 

ročnej volebnej kampani je tá, že spolupráca mesta a mestských častí je absurdne nevyhnutnosť 

a ja som to hovoril v mojich predvolebných sľuboch a opakujem to aj teraz ďalej. Budem sa, 

urobím všetko preto, aby spolupráca magistrátu alebo mesta a práve mestských častí bola na 

dobrej úrovni. Ako som povedal, už o niekoľko dní predstavíme nášho splnomocnenca pre 

mestské časti, človeka, ktorý sa bude venovať prioritne na plný úväzok vzťahu a komunikácii 

mesta a mestských častí tak, aby to fungovalo.  

Tu na som trošku na špeciálnom mieste, lebo Staré Mesto je výnimka. Čiže každý 

Bratislavčan, či je to Vrakúnčan alebo niekto z Dúbravky alebo Lamača cíti, že Staré Mesto je 

tak trochu aj jeho. Staré Mesto je úplne všetkých Bratislavčanov a pokiaľ možno Ružinovčan 
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nejde do Dúbravky, tak Ružinovčan aj Dúbravčan do Starého Mesta chodia a pevne verím, že 

budú chodiť a ja vám sľubujem, že urobím všetko preto, aby sme spolu s pani starostkou 

a s vami urobili všetko pre to, aby Staré Mesto bolo kvalitné, bezpečné, to je veľká otázka, aby 

sa v ňom nikto nebál, aby sa v ňom všetci cítili dobre najmä domáci a potom aj samozrejme 

návštevníci a turisti. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a teším sa na štyri roky spolupráce. 

A utekám do Záhorskej Bystrice. 

Starostka: 

 Konštatujem, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Skôr ako sa dostaneme k ďalším 

častiam by som poprosila o jedno skúšobné hlasovanie. Takže poprosila by som pána Petra 

Špulera, aby odkontroloval. Takže prosím zaprezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Hlasujte. Hlasujte áno. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Ďakujem pekne. Tí, čo sú prítomní, vidíme, že to funguje. Môžeme pokračovať. 

Aktuálne je potrebné schváliť aha budeme hlasovať o bodoch programu, ktorý bol predložený 

a zverejnený na úradnej tabuli 27. novembra 2018. Má niekto z poslancov návrh na zmenu 

programu? Ďakujem. Zatiaľ nie, takže môžeme pristúpiť k odsúhlaseniu programu. Poprosím 

prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

A hlasujte.  

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem. Konštatujem, že program nášho zastupiteľstva bol schválený.  

Za členov návrhovej komisie navrhujem poslancov Ondreja Dostála, Mateja Vagača 

a Vieru Satinskú. Má niekto doplňujúce návrhy? Ak nie, dávam hlasovať. Prezentuje sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujte.  

/Hlasovanie/ 

Starostka: 
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Ďakujem. Konštatujem, že všetkých prítomných 25 poslancov je za a návrhovú komisiu 

tvorí Ondrej Dostál, Matej Vagač a Viera Satinská. 

Ďalej za členov volebnej komisie v prípade teda volenia tých osadzovania miestnej rady 

a predsedov komisií by som navrhla Borisa Ažaltoviča, pána Skalníka a Petra Osuského. Má 

niekto iné návrhy? Ak nie, dávam hlasovať. Prezentuje sa prosím. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujte.  

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Konštatujem, že za členov volebnej komisie boli schválení poslanci Boris Ažaltovič, 

pán Skalník a pán Osuský.  

Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov Mateja Vagača a Martinu Uličnú. Má 

niekto doplňujúce návrhy? Ak nie, dávam hlasovať. Prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujte.  

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem 24 prítomných poslancov schválilo za overovateľov zápisnice Mateja Vagača 

a Martinu Uličnú. 

Poprosím návrhovú komisiu, aby zaujala miesta tu vpredu pri tomto stole. Taktiež 

volebnú komisiu, aby si zvolila medzi sebou predsedu volebnej komisie. Formálna záležitosť. 

Ďakujem. A teraz môžeme pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov schváleného 

programu. 

Starostka: 

V úvode zasadnutia odznela Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku 

volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorú by malo 

zastupiteľstvo svojím uznesením zobrať na vedomie. Poprosím návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia k tomuto bodu. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem. Teda ideme hlasovať k Správe predsedníčky miestnej volebnej komisie 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto berie na vedomie Správu predsednícky 
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Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy mestskej časti. 

Starostka: 

Poprosím prezentuje sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem. Konštatujem, že 24 z prítomných poslancov je za vzatie na vedomie správy 

predsedníčky miestnej volebnom komisie.  

 

4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

 

Starostka: 

Ďalej by zastupiteľstvo je potrebné, aby zastupiteľstvo uznesením prijalo, že všetci 

zvolení teda starostka a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. Poprosím návrhovú komisiu, 

aby predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Návrh uznesenia k zloženiu sľubu. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto konštatuje, že zákonom predpísaný sľub zložili za prvé starostka mestskej časti 

Zuzana Aufrichtová, za druhé poslanci miestneho zastupiteľstva Anna Dojčánová, Tomáš 

Ziegler, Vladimír Palko, Peter Osuský, Petr Skalník, Boris Ažaltovič, Matej Vagač, Halka 

Ležovičová, Ľubomír Boháč, Ivan Bútora, Jana Španková, Miroslav Vrábel, Barbora Oráčová, 

Dana Kleinert, Martina Uličná, Adam Berka, Ondrej Dostál, Damask Gruska, Tomáš Dentico, 

Petra Hitková, Martin Gajdoš, Juraj Mikulášek, Viera Satinská, Lucia Ďuriš Nicholsonová a 

Milan Remiš. 

Starostka: 

Ďakujem. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 
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Ďakujem. Konštatujem, že 25 prítomných poslancov je za a všetci zvolení, teda 

starostka a poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. Ukončujem bod 4 a otváram bod 5 

programu.  

 

5. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba 

 

Starostka: 

Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba. V súlade s paragrafom 18 odstavca 2 

zákona 377 z roku 1990 zbierky o Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov počet členov miestnej rady určí zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac 

jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na 

zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom 

zastupiteľstve. Návrh je, aby miesta rada pracovala v rovnakom počte ako v predchádzajúcom 

období, to znamená v sedemčlennom zložení vrátane zástupcov starostky, ak budú menovaní 

v lehote podľa zákona do 60 dní. Pokiaľ nie sú pripomienky, poprosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Návrhová komisia dostala návrh na šiestich členov miestnej rady, takže prečítam tak, 

ako sme dostali. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za A určuje, no 

pardon ale ja by som ešte chcela povedať, že má mať sedem členov a máme tu uvedených šesť 

členov... 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

... takže na budúcom, takže za A. Pardon, ja som dostala nejaké staré znenie, takže 

ďakujem. Takže za A miestne zastupiteľstvo určuje, že miestna rada mestskej časti Bratislava-

Staré Mesto, bude mať v ôsmom volebnom období sedem členov. Za B volí za členov miestnej 

rady poslancov Martina Uličná, Boris Ažaltovič, Adam Berka, Petra Hitková, Milan Remiš, 

Viera Satinská, Matej Vagač. 

Starostka: 

Dobre, vzhľadom na to. Aha, dobre. V prvom hlasovaní ideme hlasovať o sedemčlennej 

miestnej rade, to znamená o počte členov. Pokiaľ nie sú námietky na počet sedem členov 

miestnej rady, prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 
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Návrh uznesenia k tvorbe mestskej rady, za A miestne zastupiteľstvo určuje, že miestna 

rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bude mať v ôsmom volebnom období sedem členov. 

Starostka: 

Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem. Konštatujem, že 25 poslancov prítomných schválilo návrh na alebo miestna 

rada bude pracovať v sedemčlennom zložení. 

Ďakujem a teraz pristúpime k voľbe členov miestnej rady, dovoľte mi, aby som vám 

predložila návrh členov miestnej rady v zložení Martina Uličná, Boris Ažaltovič, Adam Berka, 

Petra Hitková, Milan Remiš, Viera Satinská, Matej Vagač. Podľa rokovacieho poriadku 

miestneho zastupiteľstva musia navrhnutí kandidáti pred vykonaním voľby vyjadriť svoj 

súhlas. Pýtam sa teda poslankyne Martiny Uličnej, súhlasíte? Boris Ažaltovič? Adam Berka? 

Petra Hitková? Milan Remiš? Viera Satinská? Matej Vagač? Ďakujem.  

Otváram diskusiu k návrhu. Má niekto iný návrh členov miestnej rady? Ďakujem. Na 

základe dohovoru navrhujem, aby voľba členov miestnej rady bola verejná a v súlade 

s rokovacím poriadkom. O tomto návrhu dávam hlasovať. Poprosím prezentujte sa. 

Starostka: 

Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem. Konštatujem, že miestnu radu môžeme voliť verejne a preto vás teraz žiadam 

o hlasovanie o takto prednesenom návrhu na zloženie miestnej rady. Teraz poprosím prezentuje 

sa. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 
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Aha tak, pardon ospravedlňujem sa. Odovzdávam slovo návrhovej komisii, aby 

predniesla návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Uznesenie k bodu B. Miestne zastupiteľstvo za B volí za členov miestnej rady poslancov 

Martinu Uličnú, Borisa Ažaltoviča, Adama Berku, Petru Hitkovú, Milana Remiša, Vieru 

Satinskú a Mateja Vagača. 

Starostka: 

Ďakujem, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem. Konštatujem, že sme si zvolili miestnu radu. Uzatváram bod 5 programu. 25 

poslancov prítomných je za tak prednesený návrh miestnej rady, ako bol prezentovaný. 

Ukončujem bod 5 programu.  

 

6. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva 

 

Starostka: 

A otváram bod 6, ktorým je Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva. V súlade s paragrafom 12 

zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je potrebné, aby 

zastupiteľstvo poverilo poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a miestne rokovania 

miestneho zastupiteľstva. Navrhujem, aby takto povereným poslancom bol Ondrej Dostál. Má 

niekto iný návrh? Ďakujem. Pokiaľ nie sú pripomienky, iné návrhy, prosím návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Návrh uznesenia k bodu 6. Miestne zastupiteľstva poveruje Ondreja Dostála za poslanca 

miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva. 

Starostka: 

Ďakujem, prosím prezentujte sa. 
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/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujme. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem, konštatujem, že 25 prítomných poslancov je za návrh, aby poslancom, ktorý 

je oprávnený zvolávať a viesť rokovania miestneho zastupiteľstva bol Ondrej Dostál. 

Ukončujem bod 6 a otváram bod 7 programu, ktorým je Návrh na zriadenie komisií miestneho 

zastupiteľstva. 

 

7. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva 

 

Starostka: 

Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva je nasledovný. Rozrástol sa o jednu 

komisiu, ktorá vznikla rozdelením a v podstate kopíruje počet a rozdelenie komisií, ako bolo 

v predchádzajúcom období. Prečítam teraz teda aktuálny zoznam komisií. Prvou komisia na 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Druhá komisia 

mandátová. Tretia komisia pre nakladanie s majetkom a financie. Štvrtá komisia pre sociálne 

veci, zdravotníctvo a rodinu, piata komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 

prostredie. Šiesta komisia pre vzdelávanie, mládež a šport. Siedma komisia pre dopravu. Ôsma 

komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok. A deviata komisia pre kultúru. Má 

niekto iný návrh? Pokiaľ nie sú pripomienky a iné návrhy, poprosím návrhovú komisiu o návrh 

uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Návrh uznesenia k bodu 7. Miestne zastupiteľstvo zriaďuje v súlade s paragrafom 15 

odsek 1 zákona slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

deväť komisií miestneho zastupiteľstva tak, ako bolo prečítané v návrhu pani starostky. 

Starostka: 

Ďakujem, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 
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Ďakujem, konštatujem, že 25 poslancov prítomných schválilo počet komisií a schválilo 

predloženú štruktúru komisií miestneho zastupiteľstva. Takže ukončujem bod 7 a otváram bod 

8 programu, ktorý je Voľba predsedov a voľba členov komisií. 

 

8. Voľba predsedov a voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva 

 

Starostka: 

 Na základe predchádzajúcich rokovaní sú za predsedov komisií navrhnutí. Po prvé 

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako predseda 

Ondrej Dostál. Po druhé komisia mandátová ako predseda alebo predsedníčka Jana Španková. 

Po tretie komisia pre nakladanie s majetkom a financie predseda Tomáš Ziegler. Komisia pre 

sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu predsedníčka Viera Satinská. Komisia pre územné 

plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie predseda Ľubomír Boháč. Komisia pre 

vzdelávanie, mládež a šport predsedníčka Petra Hitková. Komisia pre dopravu predseda Ivan 

Bútora. Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok predseda Petr Skalník. 

Komisia pre kultúru predseda Dana Kleinert. 

Podľa rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva musia navrhnutí kandidáti pred 

vykoaním voľby vyjadriť svoj súhlas s kandidatúrou. Pýtam sa teda Ondrej Dostál. Pani Jana 

Španková. Pán Tomáš Ziegler. Pani Viera Satinská. Pán Ľubomír Boháč. Pani Petra Hitková. 

Pán Ivan Bútora. Pán Petr Skalník. Pani Dana Kleinert. 

Ďakujem. Otváram diskusiu k návrhu. Má niekto iný návrh na nejakého iného predsedu 

komisie? Na základe dohovoru navrhujem, aby voľba členov miestnej rady, aby voľba členov 

predsedov komisií bola verejná a v súlade s rokovacím poriadkom dávam o tomto návrhu 

hlasovať. Prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem, konštatujem, že 25 poslancov je za predložený návrh voľby predsedov 

komisií. Teraz pristúpime k voľbe členov jednotlivých komisií. Členov komisií budeme voliť 

verejne, na to nie je potrebné ani odsúhlasenie. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 
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Starostka: 

Pardon. Návrhovej komisii odovzdávam slovo. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

K bodu 8 ideme sa vyjadrovať k predsedom jednotlivých komisií. Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti volí po prvé za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ondreja Dostála. Za predsedníčku komisie 

mandátovej Janu Špankovú, za predsedu komisie pre nakladanie s majetkom a financie Tomáša 

Zieglera, za predsedníčku komisiu pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Vieru Satinskú. Za 

predsedu komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie Ľubomíra 

Boháča, za predsedníčku komisie pre vzdelávania, mládež a šport Petru Hitkovú, za predsedu 

komisie pre dopravu Ivana Bútoru, za predsedu komisie pre manažment verejnej správy 

a verejný poriadok Petra Sklaníka. Za predsedníčku komisie pre kultúru Danu Kleinert. 

Starostka: 

Ďakujem, poprosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Ďakujem, konštatujem, že 25 prítomných poslancov podľa návrhu zvolilo si predsedov 

miestnych komisií.  

Teraz pristúpime k voľbe členov jednotlivých komisií. Dovoľte mi, aby som predložila 

návrh členov komisií miestneho zastupiteľstva. Po prvé komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov členovia Ondrej Dostál, Tomáš Ziegler, Milan 

Remiš, Boris Ažaltovič. Peter Osuský, Miroslav Vrábel, Juraj Mikulášek, Tomáš Dentico. Tak 

v takom zložení. 

Druhá komisia mandátová v zložení Martina Uličná, Viera Satinská, Vladimír Palko, 

Juraj Mikulášek , Petr Skalník, Jana Španková. 

Tretia komisia pre nakladanie s majetkom a financie. Členovia Tomáš Ziegler, Martina 

Uličná, Ondrej Dostál, Boris Ažaltovič, Jana Španková, Juraj Mikulášek, Tomáš Dentico, 

Adam Berka, Petr Skalník a Martin Gajdoš. 

Štvrtá komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu. Členovia Viera Satinská, 

Martina Uličná, Dana Kleinert, Petra Hitková, Halka Ležovičová a Tomáš Dentico. 
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Piata komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie. Členovia 

Ľubomír Boháč, Viera Satinská, Anna Dojčánová, Martin Gajdoš, Milan Remiš, Miroslav 

Vrábel, Ivan Bútora, Martin Vagač a Adam Berka. 

Šiesta komisia pre vzdelávanie, mládež a šport. Členovia Petra Hitková, Peter Osuský, 

Ondrej Dostál Vladimír Palko, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dana Kleinert, Anna Dojčánová. 

Siedma komisia pre dopravu. Členovia Ivan Bútora, Tomáš Ziegler, Ľubomír Boháč, 

Jana Španková, Barbora Oráčová, Martin Gajdoš, Milan Remiš Juraj Mikulášek, Damask 

Gruska a Vladimír Palko. 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok členovia Tomáš Dentico, 

Juraj Mikulášek, Petr Skalník, Vladimír Palko a Viera Satisnká. 

Deviata komisia pre kultúru. Členovia Dana Kleinert, Peter Osuský, Halka Ležovičová, 

Anna Dojčánová Adam, Berka, Matej Vagač, Damask Gruska, Boris Ažaltovič. 

Otváram diskusiu k návrhu členov komisií. Sú nejaké návrhy? Dávam slovo pánovi 

Palkovi. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ďakujem pekne, zdá sa, že ten papier, z ktorého si čítala, Zuzana, tak nie je 

aktualizovaný. Určite nechcem byť v mandátovej komisii a neviem, či som správne v doprave 

a vo verejnej správe. 

Starostka: 

Ako je pravda, že zloženie komisií a dohodlo na včerajšom stretnutí celej dvadsať 

päťky, takže 

Poslanec Mgr. Palko: 

A tam som a presne na tom stretnutí som sa nahlásil do komisie dopravnej... 

Starostka: 

Áno. 

Poslanec Mgr. Palko: 

...a do komisie... 

Starostka: 

V dopravnej komisii... 

Poslanec Mgr. Palko: 

A do verejného poriadku. 

Starostka: 

Áno v dopravnej komisii áno. 

Poslanec Mgr. Palko: 
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A vyškrtol som sa z mandátovej, čiže poprosím upraviť. 

Starostka: 

Áno, si v obidvoch. 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ale z mandátovej som sa odhlásil. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslanec Mgr. Palko: 

Ale Zuzana ma čítala aj v mandátovej, čiže aby sa to neschválilo tak, tak poprosím 

o vyškrtnutie. 

Starostka: 

Dobru bude návrhová komisia, berieme na vedomie. Sú ešte nejaké ďalšie návrhy? 

Poprosila by som Ondreja Dostála o slovo. 

Poslanec Mgr. Dostál: 

V zmysla zákona je potrebné, aby v komisii na ochranu verejného záujmu bol aj 

zástupca nezávislých poslancov, ktorých tu máme troch, takže jeden z nich troch by mal byť 

členom tejto komisie, lebo to zloženie tej komisie je dané zákonom, sú tam zástupcovia 

politických strán, ktoré sú zastúpené v zastupiteľstve a jeden zástupca nezávislých, tak neviem, 

či. 

Starostka: 

Tak, pani Španková, môžeme vás doplniť? Áno? 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Dopĺňame pána Gajdoša do mandátovej komisie. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Pardon, komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 

funkcionárov sú členovia prvej komisie Ondrej Dostál, Tomáš Ziegler, Milan Remiš, Boris 

Ažaltovič. Peter Osuský, Miroslav Vrábel, Juraj Mikulášek, Tomáš Dentico a pán Gajdoš 

Martin. Dobre, otváram diskusiu k návrhu, to sme už teda uzavreli, môžeme pristúpiť poprosila 

by som návrhovú komisiu o návrh uznesenia. Toto je dôležité teraz, aby bolo v poriadku 

navrhnuté. 
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Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Takže teraz budeme hlasovať k bodu 8 za bod číslo 2, kde schvaľujeme členov komisií. 

Budem menovať tak, ako sme to už po opravách pre istotu teraz tých všetkých aj s ohľadom na 

čas teda vymenujem.  

Takže návrhy sú takéto. Za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. Ondrej Dostál, Tomáš Ziegler, Milan Remiš, Boris Ažaltovič. 

Peter Osuský, Miroslav Vrábel, Juraj Mikulášek, Tomáš Dentico, Martin Gajdoš. 

Za členov komisie mandátovej máme voliť Martinu Uličnú, Vieru Satinskú, Juraja 

Mikulášeka, Petra Skalníka a Janu Špankovú. 

Za členov komisie pre nakladanie s majetkom a financie Tomáša Zieglera, Martinu 

Uličnú, Ondreja Dostála, Borisa Ažaltoviča, Janu Špankovú, Juraja Mikulášeka, Tomáša 

Dentica, Adama Berku, Petra Skalníka  a Martina Gajdoša. 

Za členov komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Vieru Satinskú, Martinu 

Uličnú, Danu Kleinert, Petru Hitkovú, Halku Ležovičovú, Tomáša Dentico. 

Za členov komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie 

Ľubomíra Boháča, Vieru Satinskú, Annu Dojčánovú, Martina Gajdoša, Milana Remiša, 

Miroslava Vrábela, Ivana Bútoru, Mateja Vagača a Adama Berku. 

Za členov komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Petru Hitkovú, Petra Osuského, 

Ondreja Dostála, Vladimíra Palka, Luciu Ďuriš Nicholsonovú, Danu Kleinert, Annu 

Dojčánovú. 

Za členov komisie pre dopravu Ivana Bútoru, Tomáša Zieglera, Ľubomíra Boháča, Janu 

Špankovú, Barboru Oráčovú, Martina Gajdoša, Milana Remiša, Juraja Mikulášeka, Damaska 

Grusku, Vladimíra Palka. 

Za členov komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Tomáša Dentico, 

Juraja Mikulášeka, Petra Sklaníka, Vladimíra Palka, Vieru Satinskú. 

Za členov komisie pre kultúru Danu Kleinert, Petra Osuského, Halku Ležovičovú, Annu 

Dojčánovú, Adama Berku, Mateja Vagača, Damaska Grusku, Borisa Ažaltoviča. 

Starostka: 

Prosím prezentujte sa. 

Viacerí: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

Nie, dajme to do poriadku samozrejme. 

Poslanec Mgr. Palko: 
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Ten zoznam, ktorý ste čítali má uvádza v štyroch komisiách. Z mandátovej ste ma 

vyškrtli správne, zo školskej poprosím vyškrtnúť správne a prosím iba o dopravnú a verejný 

poriadok. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Opravujem návrh uznesenia. Za členov komisie pre vzdelávanie, mládež a šport sme 

vyškrtli pána Vladimíra Palka, takže sú tam Patra Hitková, Peter Osuský, Ondrej Dostál, Lucia 

Ďuriš Nicholsonová, Dana Kleinert a Anna Dojčánová. 

Starostka: 

Dobre. Stav, s ktorým sme všetci uzrozumení. Poprosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Poprosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

Konštatujem, že 22 prítomných poslancov je za a zvolili sme členov komisií, 

jednotlivých komisií. Ukončujem týmto bod 8 a prerušujem na chvíľku rokovanie, pretože 

mandátová komisia sa musí poradiť o určení platu novozvolenej starostku, ktorým je bod 9, 

ktorý nasleduje. Poprosím chvíľku strpenia. 

 

~ rokovanie prerušené ~ 

 

9. Určenie platu novozvolenej starostke 

 

Starostka: 

 ... nakoľko mandátová komisia sa vrátila. Otváram bod 9 programu Určenie platu 

novozvolenej starostke. O prednesenie návrhu na určenie platu starostke poprosím 

predsedníčku komisie mandátovej Janu Špankovú. 

Poslankyňa Ing. Španková, predsedníčka komisie mandátovej: 

 Vážená pani starostka, vážené kolegyne, kolegovia. Pred malou chvíľočkou skončilo 

rokovanie mandátovej komisie pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto. Jediným bodom programu dnešného rokovania mandátovej komisie bolo určenie platu 

novozvolenej pani starostke. Mandátová komisia po diskusii sa zhodla na návrhu uznesenia, 

ktorý si dovolím prečítať. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určuje 

starostke mestskej časti podľa zákona číslo 253 z roku 94 zbierky zákonov o právnom postavení 
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a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat vo 

výšky pozostávajúcej z platu podľa paragrafu 3 odsek 1 zákona, ktorý je 3,21 násobkom 

priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok 

zvýšený o 40 percent v súlade s paragrafom 4 odsek 2 zákona s účinnosťou od 04.12.2018. 

Návrhová komisia pracovala v zložení pani poslankyňa Uličná, Satinská, pán poslanec 

Mikulášek, Skalník a Španková. Ďakujem pekne. 

Starostka: 

 Otváram diskusiu k návrhu, sú pripomienky alebo doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie, 

prosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Návrh uznesenia k bodu 9 sme dostali podrobne v ústnom návrhu pani predsedníčky 

mandátovej komisie, takže budeme o ňom hlasovať tak, ako bol prednesený. 

Starostka: 

Poprosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Ďakujem. Konštatujem, že 19 poslancov bolo za určenie platu novozvolenej starostke 

bolo teda podľa predloženého návrhu schválené. Ukončujem bod 9. 

 

10. Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018 

 

Starostka: 

A otváram bod 10 programu, ktorým je Návrh na splnomocnenie starostky mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018. O prednesenie 

Návrhu na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať 

rozpočtové opatrenia poprosím pána inžiniera Magáta, vedúceho oddelenia finančného. Nech 

sa páči. 

Ing. Magát, vedúci oddelenia finančného: 

Vážená pani starostka, milé dámy poslankyne, páni poslanci, dovolili sme si predložiť 

návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové 
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opatrenia na súčasný rozpočtový rok, čiže do konca roku 2018 v súlade s paragrafom 14  odsek 

2 zákona číslo 583 z roku 2014 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov. Tento návrh dávame na základe zmeny zákona o rozpočtových 

pravidlách v zmysle novely číslo 310 z roku 2016, ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2018, 

ktorom sú obce a nimi zriadené organizácie povinné rozpočtovať okrem iného aj príjmy od 

fyzických osôb, ktoré príjmu podľa zákona číslo 597 z roku 2003 o financovaných základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení. Keďže máme aj my školské zariadenia a školy, 

škôlky a sú veci nastavené tak, že za stravu si rodičia priplácajú a tieto veci sme nevedeli 

rozpočtovať pri poslednej zmene rozpočtu, nevedeli sme presnú sumu a je to príjem od 

fyzických osôb, ktoré musíme už tento rok rozpočtovať, tak sme navrhli, aby pani starosta 

mohla podpísať rozpočtové opatrenie, ktorý týmto budeme vedieť upraviť. V krátkosti všetky, 

keď sú nejaké otázky, rád odpoviem. 

Starostka: 

 Ďakujem, otváram diskusiu k návrhu. Sú nejaké pripomienky alebo doplňujúce návrhy? 

Pokiaľ nie sú, poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 Návrh uznesenia k bodu 10. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti splnomocňuje 

starostku mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018 v súlade s paragrafom 14 

odseku 2 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Starostka: 

Ďakujem, prosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Ďakujem, konštatujem, že 21 poslancov za, prítomných 21 poslancov schválilo Návrh 

na splnomocnenie starostky mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018. Týmto 

je ukončený bod 10. 

 

11. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov 

slávnostného uvítania detí do života 

 

Starostka: 
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A otváram bod 11. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a 

určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života. O prednesenie Návrhu na určenie 

poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania 

detí do života poprosím pani Máriu Zapletalovú, vedúci matričného úradu. Nech sa páči. 

Mgr. Zapletalová, vedúca matričného úradu: 

Dobrý deň prajem, vážená pani starostka, vážené pani poslankyne, páni poslanci 

v zmysle zákona o rodine poslanec mestskej časti je oprávnený vykonávať sobášne obrady 

a ďalej aj občianske slávnosti, ako sú napríklad slávnostné uvítania detičiek do života alebo 

jubilejné svadby, vykonávať teda tie obrady ale musí byť schválený miestnym zastupiteľstvom. 

Takže ak dovolíte, predbežne mám prihlásených poslancov pani doktorku Ležovičovú, pána 

doktora Osuského, pani inžinierku Špankovú, pani magistru Uličnú, pána inžiniera Vagača, 

Luciu Ďuriš Nicholsonovú a pána magistra Vladimíra Palka, samozrejme pani starostka môže 

priamo zo zákona vykonávať obrady. Takže ak náhodou som nikoho nečítala a máte záujem 

vykonávať obrady, takže vás pekne poprosím, keby ste sa prihlásili. 

Starostka: 

Takže otváram diskusiu k návrhu a poprosila by som teda prejaviť záujem poslancov, 

ktorí majú záujem byť sobášiacim alebo teda vykonávať sobášne obrady. Dávam slovo pani 

poslankyni Uličnej. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Môžem teda si dovoliť dať aj návrh alebo? 

Starostka: 

Môžeš. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Môžem, takže ja by som si dovolila dať ešte doplniť návrh pani Annu Dojčánovú a pána 

Martina Gajdoša. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

Martin Gajdoš a Anna Dojčánová. 

Starostka: 

 Dobre. 

Poslankyňa Mgr. Uličná: 

 Môžem ešte doplniť? A pána Juraja Mikulášika. 

Starostka: 
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Áno. Ďakujem. 

Mgr. Zapletalová, vedúca matričného úradu: 

Ešte niekto poprosím? 

Starostka: 

Nie myslím že, dobre, takže ten zoznam sa nám v podstate na tomto zastupiteľstve 

dokreoval, poprosila by som teda ukončila by som diskusiu a poprosila návrhovú komisiu 

o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

 No prosím, keby ste pozorne počúvali, dúfam, že zachytím všetkých, som to nezapísala 

do písomného návrhu, ale teda pokúsim sa prečítať všetkých, takže miestne zastupiteľstvo 

schvaľuje za poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a obradníkov a obradníčky 

slávnostného uvítania detí do života týchto poslancov Boris Ažaltovič, Anna Dojčánová, Lucia 

Ďuriš Nicholsonová, Martin Gajdoš, Juraj Mikulášek, Halka Ležovičová, Vladimír Palko, Peter 

Osuský, Jana Španková, Matej Vagač, Martina Uličná. 

Starostka: 

Ďakujem, prosím poslancov prezentovať sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Ďakujem. Prosím hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Konštatujem, že 21 poslancov z 21 prítomných poslancov určilo poslancov 

oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do 

života. Ďakujem. 

Mgr. Zapletalová, vedúca matričného úradu: 

Aj ja ďakujem veľmi pekne a teším sa na spoluprácu. 

Starostka: 

Ukončujem bod 11 a otváram 12-ty bod programu. 

 

12. Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2018 

 

Starostka: 
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Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú 

dovolenku za rok 2018. Podľa paragrafu 2 odstavec 2 zákona 253 z roku 1994 zbierky zákona 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov možno starostovi poskytnúť náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku len 

ak dovolenku nemohol čerpať ani do konca budúceho kalendárneho roku, ak o tom rozhodlo 

obecné zastupiteľstvo. Z tohoto dôvodu bola dovolenka odchádzajúceho starostu v roku 2018 

v rozsahu 23 dní a z toho nevyčerpaný ku dnešnému dňu má 19 dní. To znamená náhrada platu, 

ak o tom rozhodne zastupiteľstvo, by bola poskytnutá predchádzajúcemu starostovu za 

nevyčerpanú dovolenku v počte 19 dní. Predstavuje to sumu 3 494 eur.  

Otváram diskusiu k návrhu. Sú pripomienky, doplňujúce návrhy? Pokiaľ nie sú, 

poprosím návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 

Návrhová komisia, poslankyňa MUDr. Satinská: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto súhlasí s poskytnutím 

náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v počte 19 

dní. 

Starostka: 

Ďakujem, poprosím prezentujte sa. 

/Prezentácia/ 

Starostka: 

Hlasujte. 

/Hlasovanie/ 

Starostka: 

 Konštatujem, že 20 poslancov z 21 prítomných schválilo Návrh na poskytnutie náhrady 

platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018. Týmto je ukončený 

12-ty bod programu a otváram záverečný bod Rôzne.  

 

13. Rôzne (informácia o vytvorení poslaneckých klubov) 

 

Starostka: 

Ak má niekto niečo do bodu Rôzne, nejaký návrh alebo záujem o diskusiu v tomto 

programe, nech prejaví záujem. Pokiaľ nie. 

Niekto: 

(nie je rozumieť zo záznamu) 

Starostka: 

https://zastupitelstvo.egov.sk/sk/samosprava/uznesenie/id:4135/iframe
https://zastupitelstvo.egov.sk/sk/samosprava/uznesenie/id:4135/iframe
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Aha, pardon. Poprosila by som pána poslanca Boháča. 

Poslanec Ing. arch. Boháč: 

Tak ja by som chcel oboznámiť vážených poslancov, že (nezrozumiteľné) poslaneckého 

klubu, čiže v súlade s článkom 13 odseku 1 rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Staré Mesto sa poslanci miestneho zastupiteľstva zvolení vo voľbách 10. 

novembra 2018 dohodli na vytvorení poslaneckého klubu a členmi poslaneckého klubu sú 

Boris Ažaltovič, Ľubomír Boháč, Ondrej Dostál, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Halka Ležovičová, 

Peter Osuský, Vladimír Palko, Miloš Remiš, Viera Satinská, Martina Uličná, Tomáš Ziegler. 

Názov poslaneckého klubu je Staromestský klub. Predsedom poslaneckého klubu je Ľubomír 

Boháč, podpredsedom poslaneckého klubu je Ondrej Dostál. Takže to je všetko. 

Starostka: 

Ďakujem za informáciu. Udeľujem slovo pani poslankyni Satinskej. 

Poslankyňa MUDr. Satinská: 

Ďakujem, ja som chcela teda len takú informáciu podať, zdôrazniť to, čo sa nám žiaľ 

stalo aj v minulom volebnom období ako procedurálne ako z pozície návrhovej komisie by som 

chcela povedať, že teraz to bolo také to zasadnutie úvodné, čiže vlastne sme niektoré také tie 

nemuseli dodržiavať, lebo boli to väčšinou teda personálne nominácie ale v budúcnosti pokiaľ 

niekto má pozmeňovací návrh k nejakému uzneseniu, tak my máme na to tlačivo, kde treba 

písomne ten návrh spracovať a napísať a tak ho môže až návrhová komisia prečítať, keď ho 

dostane v písomnej podobe, ale predtým musí odoznieť v diskusii nahlas na mikrofón, aby teda 

bolo jasné, čiže poslanci, ktorí chcú podať pozmeňujúci návrh, najprv ho prednesú na mikrofón 

v rámci diskusie a potom ho odovzdajú návrhovej komisii na predpísanom tlačive, ktoré má 

k dispozícii to tlačivo buď návrhová komisia alebo pani inžinierka Schmidtová vám môže 

vždycky poskytnúť. Ďakujem. 

Starostka: 

Ďakujem za informáciu a udeľujem slovo pánovi poslancovi Vagačovi. 

Poslanec Ing. Vagač: 

Ďakujem pekne, dovoľte, aby som vás informoval, že v tomto poslaneckom zbore 

vznikol aj druhý politický klub. Je to druhý poslanecký klub pardon, je to klub kandidátov, ktorí 

spolu kandidovali za Team Vallo, čiže týchto desať kandidátov, dovoľte, aby som vám ich teda 

predstavil, začnem tuto od pána Skalníka, potom Ivan Bútora, potom pán Damask Gruska, 

Adam Berka, potom Dentico, pán Mikulášek, pani Hitková, pani Kleinert, pani Dojčánová a ja, 

čiže nás je desať, predsedom klubu som sa po voľbe stal je, čiže teším sa na spoluprácu a takisto 

sme podpísali dohodu o spoločnom pôsobení a samozrejme mali sme spolu už sedenie aj s pani 
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starostkou a na úvod sme vyjadrili podporu a tešíme sa na spoluprácu, lebo myslím si, že veľa 

tých častí, za ktoré sme kandidovali a sa prelínajú s tými, za ktoré kandidovala ona 

(nezrozumiteľné) takže myslím si, že to je k úžitku a k budúcej spolupráci. Ďakujem pekne. 

A voláme sa Team Vallo za Staré Mesto. 

Starostka: 

Ďakujem, vážené dámy, vážení páni, vyčerpali sme náš schválený program 

ustanovujúceho zastupiteľstva a dovolím si vás pozvať na spoločný obed do hotela Avance na 

Medenej ulici oproti miestnemu úradu. Ďakujem, že sme to zvládli. 
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