BAJAN: Kampaň bola štvavá, od protikandidátov prichádzali
podpásovky
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Predvolebná kampaň bola mimoriadne štvavá a zo strany niektorých protikandidátov prichádzali
podpásovky, ktoré boli v príkrom rozpore s férovým volebným súbojom.
Vladimír Bajan Foto: TASR/Pavel Neubauer
Bratislava 16. novembra (TASR) - Predvolebná kampaň bola mimoriadne štvavá a zo strany
niektorých protikandidátov prichádzali podpásovky, ktoré boli v príkrom rozpore s férovým volebným
súbojom. Aj preto vnímam svoj výsledok ako nesúhlas Petržalčanov s takýmto štýlom práce. Takto
pre TASR reagoval na výsledky volieb staronový starosta bratislavskej Petržalky Vladimír Bajan
(nezávislý). Vyhral s náskokom 810 hlasov.
Bajan získal v Petržalke 6382 hlasov voličov, pričom mestského a miestneho poslanca Jána
Hrčku volilo 5572 voličov a 5291 hlasov dostal advokát z Transparency International Pavel Nechala
(obaja nezávislí). "Môj volebný výsledok prijímam s vďakou a pokorou. Opätovné zvolenie obyvateľmi
Petržalky vnímam ako piatu skúšku správnosti. Prvé víťazstvo môže byť výsledkom ohurujúcich
predvolebných sľubov. Každé ďalšie je však prejavom spokojnosti s výsledkami práce," uviedol Bajan.
Staronový starosta vyhlásil, že aj naďalej bude miestny úrad otvorený nápadom, názorom a
návrhom verejnosti. "Úspech samosprávy je v jej schopnosti viesť s obyvateľmi permanentný
konštruktívny dialóg. A aj naďalej budeme pri rozhodnutiach sledovať princíp dobrej správy vecí
verejných pre dobrý život Petržalčanov," podotkol Bajan, ktorý voličom zároveň ďakuje za prejavenú
dôveru.
Ako štvrtá skončila v mestskej časti doktorka Iveta Plšeková, ktorá bola nominantkou strany
Most-Híd a v Petržalke ju podporovala široká pravicová koalícia, zložená zo strán Sieť, Most-Híd,
KDH, SaS, Mladá Petržalka a Strana zelených. Plšekovú volilo 3628 voličov. Piaty je mestský a
miestny poslanec, hudobník Marián Greksa (nezávislý), ktorý vo voľbách získal 2735 hlasov. O niečo
menej, 2712 hlasov dostal Daniel Šavel, ktorý je dnes konateľom Bytového podniku Petržalka.
Ďalšími neúspešnými kandidátmi na starostu sú Jozef Augustín (Agrárna strana Slovenska) s 466
hlasmi, Mária Javoreková (Právo a spravodlivosť) s 460 hlasmi a Kristián Roman Zimmermann
(nezávislý) s 435 hlasmi.
Do nového petržalského miestneho zastupiteľstva sa dostali Ján Hrčka, Elena Pätoprstá, Vladimír
Dolinay, Jozef Vydra, Michal Vičan, Michal Radosa, Lýdia Ovečková, Tomáš Mikus, Peter Cmorej,
Ľuboš Homola, Ján Bučan, Ľubica Škorvaneková, Peter Hochschorner, Martin Jóna, Oliver Kríž,
Ľuboš Kačírek, Vladislav Chaloupka, Miroslav Lažo, Juraj Kríž, Alica Hájková, Michal Fiala, Pavel
Šesták, Jana Hrehorová, Ján Karman, Miroslava Makovníková Mosná, Gabriel Gaži, Ľudmila
Farkašovská, Alexandra Petrisková, Oľga Adamčiaková, Milan Vetrák, Ivan Uhlár, Daniela Palúchová,
Lucia Štrauchová, Ivana Antošová a Vladimír Gallo.
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