
 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA 

 

 

Z á p i s n i c a 
 

z rokovania 1. ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka konaného dňa 06. 12. 2018 

 

Začiatok rokovania: 10.05 hod. 

Miesto konania: obradná sieň Petržalky, CC Centrum, Jiráskova 5, Bratislava.  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.  

Ospravedlnení: p. Jozef Vydra – zahraničná pracovná cesta 

 

Otvorenie zasadnutia: 

 

Zasadnutie otvoril a  jeho prvú časť viedol starosta Vladimír Bajan. 

Informoval, že okrem poslancov boli pozvaní: primátor hl. mesta SR Bratislavy, 

okresný prokurátor Bratislava V, predseda Okresného súdu Bratislava V, veliteľ 

Expozitúry mestskej polície Bratislava V, riaditelia miestnych podnikov 

a základných škôl a občania Petržalky.  

 Na začiatku slávnostného 1. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka zaznela hymna Slovenskej republiky. 

  

Vladimír Bajan, starosta uviedol, že v prvej časti rokovania si poslanci vypočujú 

informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v Petržalke a následne 

pristúpia k zloženiu sľubu starostu a novozvolených poslancov. 

---------- 

 

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Starosta požiadal pána Ľudovíta Schlosára, predsedu miestnej volebnej komisie 

v Petržalke, o prečítanie Informácie o výsledku voľby starostu a volieb do Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Predseda miestnej volebnej komisie p. Ľudovít Schlosár predniesol informáciu 

o výsledku volieb. 
 

Záver: 

Uznesenie č. 1  

---------- 

 

Vladimír Bajan poďakoval p. Schlosárovi a požiadal prednostu miestneho úradu  

p. Štefánika, aby prečítal text sľubu starostu a poslancov.  

 

Pán prednosta Štefánik vyzval prítomných, aby vstali a prečítal text sľubu starostu. 

Potom požiadal novozvoleného starostu p. Hrčku, aby prevzal z rúk pána Schlosára 
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osvedčenie o zvolení, podaním ruky pánovi Schlosárovi, slovkom „sľubujem“ 

a svojim podpisom potvrdil sľub.  

Vladimír Bajan, doterajší starosta odovzdal insígnie starostu  p. Hrčkovi. 

 

Pán prednosta Štefánik požiadal prítomných, aby vstali a prečítal text sľubu poslanca 

miestneho zastupiteľstva. Potom podľa obvodov čítal mená novozvolených 

poslancov do miestneho zastupiteľstva, žiadal ich, aby postupne predstupovali pred 

novozvoleného starostu, prevzali osvedčenie o zvolení z rúk predsedu miestnej 

volebnej komisie, slovkom „sľubujem“, podaním ruky starostovi a svojim podpisom 

potvrdili sľub. Postupne čítal mená poslancov:  

 
vo volebnom obvode č. 1 boli zvolení poslanci: 

Peter Cmorej    

Vladimír Dolinay     

Branislav Kleinert   

Natália Podhorná  

Branislav Sepši 

Ivan Uhlár  

Jozef Vydra – neprítomný, sľub zloží na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 

 

vo volebnom obvode č. 2 boli zvolení poslanci: 

Ivan Halmo     

Ján Karman     

Juraj Kríž     

Tomáš Palkovič    

Elena Pätoprstá    

 

vo volebnom obvode č. 3 boli zvolení poslanci: 

Ján Bučan      

Gabriela Fulová     

Iveta Jančoková    

Ľuboš Kačírek    

Drahan Petrovič    

Iveta Plšeková    

Pavol Škápik    

 

vo volebnom obvode č. 4 boli zvolení poslanci: 

Miroslav Dragun    

Peter Hochschorner   

Michala Kozáková   

Daniela Palúchová   

Milan Vetrák    

 

vo volebnom obvode č. 5 boli zvolení poslanci: 

Miroslav Behúl  

Lena Bočkayová      

Ľudmila Farkašovská    

Jana Hrehorová     

Tatiana Kratochvílová    

Pavel Šesták  
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vo volebnom obvode č. 6 boli zvolení poslanci: 

Jozef Fischer    

Oliver Kríž      

Miroslava Makovníková Mosná  

Lýdia Ovečková     

Matúš Repka 

    

Pán prednosta Štefánik uviedol, že o slovo požiadal doterajší starosta, pán Bajan. 

 

Pán Bajan - zablahoželal poslancom k zvoleniu do funkcie, vo svojom krátkom 

príhovore uviedol, že Petržalku prenecháva v dobrej finančnej kondícii, 

s rozpracovanými projektami a stabilným miestnym úradom. 

 

Pán prednosta Štefánik požiadal starostu pána Hrčku o  príhovor a vyzval ho, aby 

prevzal vedenie rokovania.“ 

 

Pán Hrčka poďakoval prednostovi a vystúpil s príhovorom k novozvoleným 

poslancom a ostatným prítomným.  

 Následne odovzdal slovo novozvolenému primátorovi Bratislavy p. Matúšovi 

Vallovi, ktorý sa tiež krátko prihovoril poslancom a občanom. 

 
II. časť rokovania: 

Schválenie programu rokovania: 

Rokovanie o tomto bode otvoril Ján Hrčka, starosta. 

Skonštatoval, že miestne zastupiteľstvo je uznášaniaschopné počtom prítomných 34 

z počtu 35 poslancov, čo predstavuje 97,1 %.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 
 

Hlasovanie o programe: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval  0 – 

program rokovania bol schválený. 

 

V diskusii vystúpili: 

p. Hrčka – žiadal doplniť ako nový bod č. 6: Voľba členov Miestnej rady mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 
 

Hlasovanie o doplnenom programe: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0, 

nehlasoval  0 – program rokovania bol schválený. 

 

Návrhová komisia:  p. Ján Karman, 

   p. Tatiana Kratochvílová, 

   p. Oliver Kríž, 

Rokovanie o tomto bode otvoril Ján Hrčka, starosta. 
 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Overovatelia zápisu: p. Jana Hrehorová, 

 p. Lýdia Ovečková, 

Rokovanie o tomto bode otvoril Ján Hrčka, starosta. 
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Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Spoločné hlasovanie o návrhovej komisií a overovateľov zápisnice: prítomných 

34, za 34, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 - návrh bol prijatý. 

---------- 

 

2. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods.5, piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Materiál uviedol starosta Ján Hrčka. Na základe spoločnej dohody navrhol poveriť 

zvolaním a vedením zastupiteľstva v uvedených prípadoch poslankyňu Tatianu 

Kratochvílovú. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: prítomných 34, za 33, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0 - návrh bol 

prijatý. 
 

Záver: 

Uznesenie č. 2  

---------- 

 

3. Ustanovenie sobášiacich do funkcie. 

 

Materiál uviedol pán starosta Ján Hrčka.  

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 - návrh bol 

prijatý. 
 

Záver: 

Uznesenie č. 3  

---------- 

 

4.  Návrh na určenie mesačného platu starostu. 

 

Materiál uviedol prednosta s tým, že novozvolenému starostovi sa určuje v súlade 

so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest, v rozsahu úväzku určenom uznesením 

miestneho zastupiteľstva č. 511 zo dňa 26.6.2018 mesačný plat vo výške 3 797,00  

Eur, s účinnosťou od 6. decembra 2018. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 
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Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 - návrh bol 

prijatý. 
 

Záver: 

Uznesenie č. 4  

---------- 

 

5. Návrh na zaradenie poslancov do komisií a voľba predsedov komisií 

miestneho zastupiteľstva 

 

Materiál uviedol starosta Ján Hrčka. Návrh na zaradenie je predkladaný na 

základe dohody, dá sa to samozrejme meniť na ďalšom MZ. 

 

Diskusia: 

p. Cmorej - uviedol, že je prekvapený zo zloženia komisie ÚPVaD, je tam 7 

poslancov z tímu Vallo. Nie je dobré, keď má komisia veľa členov, 

komisie trvajú dlho, pri veľa členoch sa dá ťažko zabezpečiť, že sa 

všetci stretnú, je problém s prítomnosťou občanov, nebudú 

uznášaniaschopní. Uvažuje sa so zavedením pravidla, že ak bude 

niektorý poslanec trikrát chýbať na komisii, potom ho odvolajú.  

 Navrhol  5 minútovú prestávku na prípadné prehodnotenie.  

p. Hrčka – súhlasí, musia sa rozhodnúť, 

p. O. Kríž, FP - nesúhlasí, nech dopredu nestrašia kolegov, všetko čas ukáže, 

p. Hrčka - súhlasí s pánom Cmorejom, má ten istý názor na vec, 

p. J. Kríž - navrhol doplniť do finančnej komisie pani poslankyňu Plšekovú, 

p. Vetrák - pochválil pána starostu Hrčku za jeho prístup k určeniu platu. 

 Zloženie komisií akceptuje ako štartovaciu čiaru, no ešte budú volení aj 

neposlanci. V januári 2019 chce riešiť aj náplne komisií, názvy, opäť 

zriadiť mediálnu radu, rozšíriť náplň komisie kultúry, zaradiť pracovnú 

skupinu pre terasy do kompetencie komisie investičných činností, 

p. Hrčka - ospravedlnil sa, že neotvoril diskusiu k platu, považoval to za 

vybavené., podľa percentuálneho zastúpenia v kluboch je zastúpenie 

v komisiách nereálne, pracovné skupiny teraz neodporúča riešiť, sú ako 

štartovacia čiara, ak sa dajú zaradiť do komisií, súhlasí. 

 Vyzval na dodanie oficiálneho zoznamu poslaneckých klubov /mená 

a podpisy/, 

p. Dolinay – nesúhlasí s proporcionálnym rozdelením, kto chce pracovať, bude 

pracovať. Odporúča, aby pracovné skupiny, Rada FSD fungovali 

samostatne, mimo komisií, 

p. Hrčka – o tom rozhodnú poslanci na januárovom MZ 2019, autoremedúrou si 

osvojil návrh na zaradenie p. Plšekovej do finančnej komisie. 

 

Hlasovanie o bode A - zaradenie poslancov do komisií MZ mestskej časti 

Bratislava-Petržalka: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 - 

návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o bode B - voľba predsedov komisií MZ: prítomných 34, za 34, proti 

0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 - návrh bol prijatý. 
 

Záver: 

Uznesenie č. 5  
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---------- 

 

6. Voľba členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Materiál uviedol starosta Ján Hrčka. Za členov Miestnej rady mestskej časti 

Bratislava-Petržalka sú navrhovaní poslanci: Peter Cmorej, Vlado Dolinay,  Juraj 

Kríž, Tomáš Palkovič, Drahan Petrovič, Pavel Šesták,  Pavol Škápik, Milan 

Vetrák. Odporučil hlasovať verejne. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: prítomných 34, za 34, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0 - návrh bol 

prijatý. 
 

Záver: 

Uznesenie č. 6  

---------- 

 

7. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky Ing. Vladimírovi Bajanovi 

v súvislosti s ukončením volebného obdobia 2014 – 2018. 

 

Materiál uviedol pán starosta Ján Hrčka. Týka sa vyplatenia náhrady platu starostu 

Vladimíra Bajana za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 9 dní vo 

výške 1 862,50  €. 

 

Diskusia: 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných poslancov. 

 

Hlasovanie: prítomných 34, za 33, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0 - návrh bol 

prijatý. 
 

Záver: 

Uznesenie č. 7  

---------- 

 

p. Dolinay - opýtal sa, kedy bude najbližšie zasadnutie MZ, mali by si termín 

stanoviť teraz na MZ, 

p. Hrčka - odpovedal, nech to dajú do tabuliek, bývalo to v utorky, on bude 

rešpektovať väčšinu, 

p. Ovečková - predstavila tri panie z folklórneho súboru Melódia /p. Borzová + 2 

speváčky/, ktoré prišli spríjemniť toto podujatie, 

p. Farkašovská - uviedla, že pani Borzová získala cenu primátora za rok 2018 ako 

senior roka 2018, 

občianka / neuvedené meno/- poďakovala a zablahoželala novému starostovi  

p. Hrčkovi k zvoleniu do funkcie. 

---------- 
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8. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva. 

 

Koniec rokovania: 12:05 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________   _________________________ 

  Ján Hrčka      Miroslav Štefánik 

              starosta        prednosta 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisu:_______________________________   

Jana Hrehorová 

 

 

    _______________________________ 

     Lýdia Ovečková 

 

 

Zapísala:  _______________________________ 

Michaela Kochanská 

 

  


