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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Petržalka má od dnešného dňa oficiálne nový miestny parlament. Slávnostný sľub zložili nielen 
poslanci, ale aj starosta mestskej časti. Napriek tomu, že išlo o ustanovujúce, teda prvé zasadnutie 
zastupiteľstva v tomto volebnom období, o osobné invektívy nebola núdza."  

Alexandra Važanová, redaktorka:  

"Kto z poslancov bude sobášiť a aký bude plat starostu mestskej časti. Na týchto témach sa 
zastupiteľstvo dohadovalo viac ako dve hodiny."  

Ján Hrčka, poslanec Petržalky:  

"Ja chcem dať návrh, aby sobášiaci mohol byť ktokoľvek, kto o to požiada, nie tak, ako to bolo 
v predchádzajúcom zastupiteľstve, že sa to monopolizovalo na štyroch ľudí a potom, keď bol záujem 
niekoho ďalšieho, aby bol tiež sobášiacim, tak mu to ostatní kolegovia neumožnili. Mimochodom 
niektorí aj z tých, ktorí momentálne sedia v tomto zastupiteľstve."  

Oliver Kríž, poslanec Petržalky:  

"Určite by som sa nevracal do minulého volebného obdobia, ktoré je za nami. Ak má kolega Frčka 
pocit, že voči nemu niekto nejakým spôsobom nespravodlivo vystupoval, tak si asi musí spytovať 
svedomie, akým spôsobom sa on správal k ostatným, lebo vždy je to len zrkadlo. Tak ako sa ja 
správam k okoliu, správa sa okolie ku mne."  

Elena Pätoprstá, poslankyňa Petržalky:  

"Pán Kríž, ja by som vás chcela poprosiť, keby ste zachovali dôstojnosť a nenazývali kolegu 
Frčka."  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky:  

"Videl som na niektorých poslancoch, že ešte nezabudli, že bola volebná kampaň. To všetko som 
ich vyzval v úvodnom slove, aby zabudli. Jednoducho ľudia od nás očakávajú naozaj robotu. Pred 
nami je veľmi vážny rozpočet. Pred nami sú nové veci, výzvy a keďže predpokladám, že až pri 
konkrétnej práci sa ukážu poslanci, ja pevne verím, že sa pomaly začnú hlásiť k niektorým komisiám, 
krvavé oči ustúpia a začnú normálne robiť."  

Alexandra Važanová:  

"Po vášnivej diskusii nakoniec zastupiteľstvo odsúhlasilo, že sobášiť bude môcť každý poslanec, 
ktorý o to prejaví záujem. Petržalský parlament nakoniec nesiahol ani na plat starostu. Ponechal ho 
na úrovni 4-tisíc eur."  

 


