Informácia
o výsledku volieb starostu a poslancov mestskej časti Bratislava – Petržalka, 
konaných dňa 2. decembra 2006


Počet volebných obvodov	6
Počet volebných okrskov	103
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov	103692
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky	28387
Počet odovzdaných obálok	28364
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do miestneho zastupiteľstva			25484
Počet zvolených poslancov	40
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu mestskej časti				27588
Na voľbách sa zúčastnilo 27,38% oprávnených voličov. 
	
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu mestskej časti

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (49), vysokoškolský učiteľ (SMER-SD)	9578
Mgr. Ladislav Snopko, (56), dramaturg (SDKÚ-DS, KDH)	6281
	Peter Matúška (29), ekonomický riaditeľ (nezávislý)	4687
	Ing. Tatiana Mikušová (50), stavebná inžinierka (nezávislá)	3495
	Ing. Anton Šafárik (49), ekonóm (nezávislý)	1768
	Doc. PhDr. Hochel Branislav, CSc. (55), vysokoškolský učiteľ (DSS, OL)  	864
	Jaroslav Pokorný, PhD. (53), biofyzik (PS, Zelení-SNP)	342
	Ing. arch. Peter Majchrák, (48), autorizovaný architekt (ĽS)	246
	Michal Laššák (25), čašník (SĽS)	169
	Mgr. Dušan Sysel, PhD., MPH. (45), vysokoškolský pedagóg (JS)	158

Za starostu bol zvolený kandidát s najvyšším počtom hlasov Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.






Za poslancov miestneho zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti podľa volebných obvodov:

Vol. obvod	Meno a priezvisko kandidáta	Pol. strana al. koalícia	Počet platných hlasov
				
1	1	Viera  Kimerlingová	SDKÚ-DS - KDH	2162
	2	Mariana  Bakerová-Dragúňová	SDKÚ-DS - KDH	1789
	3	Miloslav  Košina	SDKÚ-DS - KDH	1630
	4	Zuzana  Lukačková	SDKÚ-DS - KDH	1525
	5	Rastislav  Pavlík	SDKÚ-DS - KDH	1464
	6	František  Šebej	OKS, NÁDEJ	1449
	7	Jiří  Rusnok	SDKÚ-DS - KDH	1218
				
2	1	Mária  Lucká	SDKÚ-DS - KDH	1423
	2	Ľudovít  Hanák	SDKÚ-DS - KDH	1365
	3	Michal  Belohorec	SDKÚ-DS - KDH	1218
	4	Anton  Šmotlák	SDKÚ-DS - KDH	1139
	5	Anton  Brath	SDKÚ-DS - KDH	1124
	6	Juraj  Kříž	SDKÚ-DS - KDH	979
				
3	1	Peter  Guttman	SDKÚ-DS - KDH	1776
	2	Eugen  Lexmann	SDKÚ-DS - KDH	1760
	3	Ľubica  Dudová	SDKÚ-DS - KDH	1731
	4	Juraj  Kováč	SDKÚ-DS - KDH	1544
	5	Mariana  Sabadošová	SDKÚ-DS - KDH	1505
	6	Michal  Novota	SDKÚ-DS - KDH	1502
	7	Peter  Stach	SDKÚ-DS - KDH	1265
	8	Anna  Sotníková	SDKÚ-DS - KDH	1244
				
4	1	Iveta  Plšeková	SDKÚ-DS - KDH	1134
	2	Marián  Dragúň	SDKÚ-DS - KDH	1044
	3	Stanislav  Janota	SDKÚ-DS - KDH	1017
	4	Tomáš  Mikuš	SDKÚ-DS - KDH	941
	5	Michal  Radosa	SDKÚ-DS - KDH	859
	6	Karol  Nitranský	SDKÚ-DS - KDH	821
				
5	1	Ľudovít  Augustín	SDKÚ-DS - KDH	1468
	2	Oľga  Adamčiaková	SDKÚ-DS - KDH	1388
	3	Dušan  Figel	SDKÚ-DS - KDH	1320
	4	Peter  Hrdlička	SDKÚ-DS - KDH	1224
	5	Alexandra  Petrisková	SDKÚ-DS - KDH	1185
	6	Ľudmila  Farkašovská	SMER-SD - SMK - SZ	1159
	7	Miloš  Čambál	SDKÚ-DS - KDH	1040
				
6	1	Viera  Palková	SDKÚ-DS - KDH	1371
	2	Stanislav  Fiala	SDKÚ-DS - KDH	1308
	3	Tomáš  Weissensteiner	SDKÚ-DS - KDH	1145
	4	Jozef  Szabó	SDKÚ-DS - KDH	982
	5	Andrea  Čapčeková	SDKÚ-DS - KDH	938
	6	Juraj  Kocka	nezávislý	804

