KOMUNÁLNE VOĽBY: Petržalský starosta a poslanci zložili sľuby
(25.11.2014; www.bakurier.sk; s. -; SITA)

Staronový petržalský starosta Vladimír Bajan (nezávislý) a zvolení poslanci zložili na dnešnom 1.
ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka svoje sľuby.
Predseda Miestnej volebnej komisie v Petržalke Ľudovít Lučanič informoval o výsledku volieb do
orgánov samosprávy v bratislavskej Petržalka.
Vladimír Bajan si prevzal z rúk Lučaniča osvedčenie o zvolení a podpísal sľub starostu. Následne
zložilo sľub 35 petržalských poslancov.
Devätnásť zvolených poslancov podporuje koalícia Sieť, SDKÚ-DS, KDH, Mladá Petržalka, SaS,
Most-Híd a SZ. Deväť poslancov podporujú Zmena zdola-DÚ, NOVA, OĽaNO, OKS a KDS. Štyria
poslanci sú nezávislí a traja boli zvolení za Smer-SD, SNS, SMS, SDS, SZS a Lepšia štvrť.
"Som presvedčený, že naši obyvatelia od nás očakávajú riešenia namiesto politizovania či
politikárčenia. Nie som naivný a viem, že budeme mať často rôzne názory na to, čo je správne, dobré,
prospešné pre Petržalku. Ale bolo by zlou správou pre jej obyvateľov, keby sme sa nesnažili dôjsť ku
kompromisu, keby sme sa nedokázali správať k sebe s rešpektom, keby sme sa schovávali pred
zodpovednosťou a vynechávali hlasovanie o návrhoch či účasť na rokovaniach," povedal starosta
Bajan v príhovore.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka dnes určilo starostovi Vladimírovi
Bajanovi mesačný plat 4 035 eur. Podľa zákona musí miestne zastupiteľstvo starostov plat
prerokovať raz ročne, minulý rok v júni poslanci znížili Bajanovi plat približne o dvesto eur. Minimálny
mesačný plat starostu je 2 950 eur. Táto suma sa vypočítava súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného násobku. Priemerná mzda za minulý rok je na
úrovni 824 eur a petržalský starosta je zaradený v deviatej platovej skupine podľa počtu obyvateľov s
násobkom 3,58. Minimálny plat môže miestne zastupiteľstvo zvýšiť až o sedemdesiat percent.
Vo voľbách získal Vladimír Bajan 6 382 hlasov, volebná účasť v Petržalke dosiahla 28,35
percenta.

