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PETRŽALKA 2014 – 2018 

Starosta Petržalky Vladimír Bajan vymenoval do funkcie zástupcov starostu, dvoch členov 
miestneho zastupiteľstva. 

Vladimír Bajan 

☎ +421-2-63-823-065 

starosta@petrzalka.sk 
 

 
 

Ján Bučan 
prvý zástupca starostu 

☎ +421-2-68 288 863 
jan.bucan@petrzalka.sk  
 

Michal Radosa  
zástupca starostu 

☎ +421-2-68 288 864  
michal.radosa@petrzalka.sk 

 

 

Komisie miestneho zastupiteľstva 
 

Mandátová komisia - Overuje platnosť zloženia sľubov, sleduje a vyhodnocuje účasť 

poslancov na zasadnutiach a orgánov, do ktorých boli zvolení, zisťuje dôvody pre zánik 
mandátu poslanca, sleduje  dodržiavanie rokovacieho poriadku zastupiteľstva a v prípade 
potreby predkladá miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení. 

 
Predseda:  
Oliver Kríž  

☎ +421-903 296 677 
oliver@kriz.sk   

 
Členovia:  
Ján Bučan, Ľudmila Farkašovská, 
Alexandra Petrisková, Milan Vetrák. 

 

Finančná komisia - Vypracováva stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho 

zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania, zaujíma stanoviská k návrhu 
záverečného účtu a k výške nájmu a cene predávaného majetku. Vypracúva stanoviská k 
návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane a poplatku a posudzuje návrhy na 
účasť mestskej časti v obchodných spoločnostiach.  

Predseda:  
Peter Cmorej 

☎ +421-907 029 700 
peter.cmorej@gmail.com 

Členovia:  
Ivana Antošová, Ján Bučan, Michal 
Fiala, Vladimír Gallo, Jozef Vydra.  
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Komisia investičných činností - Prijíma podnety od Petržalčanov v oblasti menších 

investícii ako sú chodníky, lavičky, oddychové zóny, cyklotrasy, pamiatky, terasy, ihriská 
apod. a podáva návrhy k väčším projektom ako sú revitalizácie námestí, parkov, parkovísk, 
či celým stavebným komplexom. Vyjadruje sa k projektom financovaným zo 
štrukturálnych fondov či eurofondov, zaoberá sa projektmi medzimestského a 
pohraničného rozsahu a pripomienkuje malé investície v rámci školských areálov, budov 
škôl. 

Predseda:  
Gabriel Gaži 

☎ +421-910 671 039 
gabriel.gazi@gmail.com  

Členovia:  
Jana Hrehorová, Ivan Uhlár, Milan 
Vetrák, Jozef Vydra.  

 

 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov - Vyjadruje sa k návrhom na 

zriadenie, zrušenie podnikov a organizácií mestskej časti,  k návrhom na odpredaj a 
prenájom nehnuteľného majetku, prerokúva návrhy majetkových účastí mestskej časti, 
miestnych podnikov, miestnych rozpočtových a príspevkových organizácií na podnikaní 
iných právnických osôb a fyzických osôb. 

 
Predseda: 
Ivan Uhlár 

☎ +421-905 953 744 
ivan.uhlar20@gmail.com  
 

Členovia:  
Gabriel Gaži, Vladimír Gallo, Miroslav 
Lažo, Ján Hrčka, Ján Karman, Michal 
Radosa, Pavel Šesták. 

 
 

Komisia územného plánu, výstavby a dopravy - Zaoberá sa rozvojom mestskej 

časti, vyjadruje sa k návrhom urbanistických štúdií, k územnému plánu hlavného mesta, 
ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov, k návrhom rozvoja mestskej 
hromadnej dopravy na území mestskej časti a sleduje oblasť správy a údržby komunikácií 
v mestskej časti. 

Predseda:  
Martin Jóna 

☎ +421-905 616 323 
martin.jona@ymail.com  
 

Členovia:  
Ivana Antošová, Alica Hájková, Ľuboš 
Kačírek, Tomáš Mikus, Lýdia Ovečková, 
Elena Pätoprstá, Jozef Vydra.  
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Komisia životného prostredia a verejného poriadku - Zaoberá sa ochranou 

životného prostredia, kontroluje dodržiavanie platných VZN vo vzťahu k ochrane 
životného prostredia, schvaľuje dotácie na vybudovanie, rozšírenie, alebo zastrešenie 
kontajnerových stanovíšť, vykonáva kontrolu zimnej údržby v Petržalke.  

Predsedníčka:  
Elena Pätoprstá 

☎+421-905 537 102 
creative@fuxo.sk    

Členovia:  
Ľudmila Farkašovská, Alica Hájková, 
Ľuboš Homola, Ľubica Škorvaneková.  

 

 

 

Komisia sociálna a bytová - Sleduje a rieši sociálnu problematiku občanov mestskej 

časti – osamelých, starých a chorých občanov, vyjadruje sa k problematike ľudí bez 
domova, slobodných matiek, závislých a občanov, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi, 
podieľa sa na riešení problematiky týraných žien, matiek a detí a vyjadruje sa k návrhom 
materiálov týkajúcich sa bytových záležitostí. 

Predsedníčka:  
Oľga Adamčiaková 

☎+421-905 273 414 
adamciakova@gmail.com  
 

Členovia:  
Vladimír Dolinay, Miroslava 
Makovníková Mosná, Daniela 
Palúchová, Lucia Štrauchová. 

 

 

 

Komisia kultúry a mládeže - Prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti 

kultúry a mládeže, zaujíma stanoviská k materiálom ako rozpočet, návrhy VZN a žiadosti 
o dotácie a iniciuje riešenie aktuálnych problémov v kultúrnej oblasti.  

Predsedníčka:  
Lýdia Ovečková 

☎+421-948 081 006 
lydia.oveckova@hotmail.com  

 
 

Členovia:  
Oľga Adamčiaková, Martin Jóna, 
Miroslava Makovníková Mosná, Daniela 
Palúchová, Alexandra Petrisková, Milan 
Vetrák. 
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Komisia športu - Prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti športu, 

zaujíma stanoviská k materiálom ako rozpočet, návrhy VZN a žiadosti o dotácie a iniciuje 
riešenie aktuálnych problémov v oblasti športu. 

Predseda:  
Michal Vičan 

☎+421-903 551 567 
vican.m@gmail.com   

Členovia:  
Peter Hochschorner, Vladislav 
Chaloupka, Miroslav Lažo, Ľubica 
Škorvaneková.  

 

 

Komisia školská - Prispieva k formovaniu politiky mestskej časti v oblasti regionálneho 

školstva vo vzťahu k základným školám, materským školám a školským zariadeniam v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. iniciuje riešenie aktuálnych problémov 
týkajúcich sa danej oblasti.  

Predsedníčka:  
Ľudmila Farkašovská 

☎+421-908 708 995 
ludmilafar@gmail.com  
 

Členovia:  
Vladimír Dolinay, Jana Hrehorová, 
Ľuboš Kačírek, Juraj Kríž, Alexandra 
Petrisková, Lucia Štrauchová.

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu - Prijíma oznámenia o podanom daňovom 

priznaní o dani z príjmov fyzických osôb,  požaduje od starostu a poslanca vysvetlenie, ak 
komisia bude mať pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti podaného oznámenia, dáva 
podnet na začatie konania podľa osobitného predpisu a poskytuje informácie o podaných 
oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom 
prístupe k informáciám. 

Predseda: 
Vladimír Gallo 

☎+421- 905 896 551 
judr.vladimirgallo@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 

 

Členovia: Ivana Antošová, Vladimír 

Dolinay, Ľudmila Farkašovská, Michal 

Fiala, Ján Hrčka, Martin Jóna, Ján 

Karman, Juraj Kríž, Miroslava 

Makovníková Mosná, Michal Radosa, 

Pavel Šesták, Ľubica Škorvaneková. 
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