Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Zápisnica
z rokovania 1. ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Petržalka konaného dňa 20. decembra 2010.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Ospravedlnení: p. Adamčiaková – zahraničná cesta
Neospravedlnení: 0
Počet poslancov sa v rokovacej sieni priebežne menil.
Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie otvoril p. Ftáčnik, starosta mestskej časti. Privítal prítomných, hostí,
menovite verejného ochrancu práv p. Kandráča, poslanca NR SR p. Jasaňa, Okresného
prokurátora p. Srogončíka, veliteľa Okrskovej stanice mestskej polície v Petržalke p.
Hanidžiara, ďalej riaditeľov miestnych podnikov a občanov mestskej časti BratislavaPetržalka.
Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné počtom prítomných
poslancov 34, čo predstavuje 97,1 %.
---------I. časť:
1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mestskej časti
Bratislava-Petržalka._________________________________ _______________
p. Karol Pastor, predseda miestnej volebnej komisie v Petržalka predniesol
informáciu o výsledku komunálnych volieb konaných 27.novembra 2010. Voľby sa
uskutočnili do šiestich volebných obvodov v 102 volebných okrskoch. O funkciu
starostu sa celkovo uchádzalo 10 kandidátov, za starostu mestskej časti bol zvolený
nezávislý kandidát Ing. Vladimír Bajan – s počtom hlasov 4635, čo predstavuje
20,52% všetkých platných hlasov odovzdaných kandidátom na funkciu starostu.
Spomedzi 177 kandidátov bolo zvolených 35 poslancov v 6 volebných obvodoch.
Zloženie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Petržalka je
nasledovné:
16 poslancov z koalície SDKÚ-DS, SaS, MOST – HÍD a OKS
14 poslancov z koalície SMER-SD, SNS, SZS, SF, HZDS a Občianski Kandidáti
3 poslanci za koalíciu Zmena zdola, DÚ Slovenska a DS
2 poslanci nezávislí.
Záver:
Uznesenie č. 1
----------

2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Novozvolený starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ing. Vladimír Bajan zložil
zákonom predpísaný sľub starostu, ktorý potvrdil svojim podpisom a prevzal z rúk
predsedu miestnej volebnej komisie Osvedčenie o zvolení za starostu.
Záver:
Uznesenie č. 1
---------3. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý potvrdili
svojim podpisom a prevzali z rúk predsedu miestnej volebnej komisie Osvedčenie
o zvolení za poslanca miestneho zastupiteľstva:
vo volebnom obvode č. 1:
Ján Hrčka
Daniela Lengyelová
Zuzana Lukačková .
Martin Miškov
Branislav Sepši
František Šebej
Andrej Turzo
vo volebnom obvode č. 2:
Augustín Arnold
Vladimír Gallo
Oliver Kríž
Ľubomír Luhový
Elena Pätoprstá
vo volebnom obvode č. 3:
Adrián Arpai
Milan Borguľa
Ján Bučan
Miloš Černák
Tomáš Fabor
Juraj Klein
Ľubica Škorvaneková
vo volebnom obvode č. 4:
Ivana Antošová
Igor Borotovský
Peter Hochschorner
Roman Masár
Pavol Ružička
vo volebnom obvode č. 5:
Ľudmila Farkašovská
Gabriel Gaži
Alica Hájková
Vladimír Kovár
Filip Štefanička
vo volebnom, obvode č. 6:
Tomáš Ágošton
Ivana Brezinská
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Ľuboš Flandera
Michal Radosa
Bronislav Weigl
Záver:
Uznesenie č. 1
---------4. Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolený starosta pán Bajan úvodným slovom pozdravil prítomných hostí,
novozvoleným poslancom zablahoželal k zvoleniu a zaželal im veľa
úspechov. Doterajšiemu starostovi pánovi Ftáčnikovi poďakoval za
správu vecí verejných v Petržalke a zaželal mu úspech vo funkcii
primátora, dobrú spoluprácu s mestskou časťou Bratislava-Petržalka
a splnenie volebných plánov. Poďakoval tiež doterajším poslancom za
prácu v prospech Petržalky. Poukázal na to, že Petržalku nemá
rozdeľovať politická orientácia, ale spájať volebný program. Čo najskôr
je potrebné schváliť rozpočet, aby sa mohli realizovať priority starostu
a poslancov a dosiahnuť tak posun Petržalky. Vyjadril presvedčenie, že
spolupráca starostu s novými poslancami sa bude konať na princípoch
vzájomnej úcty, rešpektovania a tolerancie. V závere poprial všetkým
správne a dôstojné rozhodnutia pri výkone mandátov.
p. Ftáčnik, odchádzajúci starosta - zablahoželal novozvolenému starostovi
a poslancom, vyzval ich k nadväznosti na začatú prácu, nakoľko
spolupráca a výsledky charakterizovali predchádzajúce volebné
obdobie, vyzval k stanoveniu cieľov na toto volebné obdobie, ktoré je
limitované rámcom dobre postavených financií. Pri realizovaní cieľov,
sa viac dosiahne pri spolupráci a dohode mesta s mestskou časťou.
Novozvoleným poslancom aj starostovi želá naplnenie volebného
programu.
Záver:
Uznesenie č. 1
---------Prestávka do 11,20 hodiny.
II. časť
p. Bajan – prevzal vedenie zastupiteľstva. Oznámil, že z programu rokovania sťahuje
z dôvodu nedohody poslaneckých klubov a nedodania mien kandidátov:
bod č. 6 pozvánky, t.j. Voľba členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
a bod č. 7 pozvánky, t.j. Voľba predsedov komisií a zaradenie poslancov do komisií
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Uskutočnila sa voľba pracovných komisií:
Návrhová komisia: Alica Hájková
Vladimír Kovár
Elena Pätoprstá
Hlasovanie: za 34, proti 0, zdržali sa 0 – návrh bol prijatý.
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Volebná komisia:

p. Michal Radosa
p. Ľudmila Farkašovská
p. Adrián Arpai
p. Ivana Antošová
p. Andrej Turzo
Hlasovanie: za 33, proti 0, zdržali sa 0 – návrh bol prijatý.

Overovatelia zápisu: Ľudmila Farkašovská
Zuzana Lukačková
Hlasovanie: za 32, proti 0, zdržali sa hlasovania 0 – návrh bol prijatý.
5. Voľba zástupcov starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
p. Bajan dal z predložených návrhov: Roman Masár, Martin Miškov, Alica
Hájková, Ľubica Škorvaneková hlasovať o menách:
Martin Miškov
Roman Masár.
Voľba zástupcov starostu sa v súlade s Rokovacím poriadkom Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonala tajným hlasovaním
Po vykonaní tajnej voľby p. Farkašovská vyhlásila jej výsledok:
V zmysle článku 8 ods. 7 písm. a/ a čl. 9 Rokovacieho poriadku Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, volebná komisia konštatuje, že
z 34 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 33 platných, 1 lístok bol neplatný.
Za zástupcov starostu boli zvolení:
p. Roman Masár
Hlasovanie o voľbe p. Masára : prítomných 34, za 20, proti 9, zdržali sa 4.
p. Martin Miškov
Hlasovanie o voľbe p. Miškova: prítomných 34, za 22, proti 9, zdržali sa 2.
Záver:
Uznesenie č. 2
---------6. Ustanovenie sobášiacich do funkcie.
Materiál uviedol p. Bajan v zmysle predloženého návrhu odporúča sobášiacich
poslancov:
p. Ľudmila Farkašovská
p. Zuzana Lukačková
p. Vladimír Kovár
p. Roman Masár
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 34, za 32, proti 0, zdržali sa 2 - návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 3
----------
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7. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi
mestskej časti Bratislava-Petržalka.____________________________________
Materiál uviedol prednosta, p. Miškanin.
Hlasovalo sa bez diskusie.
Hlasovanie: prítomných 34, za 25, proti 3, zdržali sa 6 – návrh bol prijatý.
Záver:
Uznesenie č. 4
---------8. Záver.
Starosta p. Bajan poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie miestneho
zastupiteľstva.

____________________________
Ing. Vladimír Bajan
starosta

_________________________
Marián Miškanin
prednosta

Overovatelia zápisu: __________________________
PhDr. Ľudmila Farkašovská

_________________________
Mgr. Zuzana Lukačková

Zapísala:

_________________________
Helena Čierníková
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