
JUDr. Milan Vetrák, PhD.
nezávislý kandidát na poslanca

do zastupiteľstva MČ Petržalka
(volebný obvod č. 4) voľte č.  21 do Mestského zastupiteľstva 

v Bratislave75

lepšia doprava a parkovanie, rekonštrukcie terás a primeraná
 cena za teplo
podpora kultúry a obnova kultúrnych pamiatok, parkov 
a športovísk, stop neželanej zástavbe

Moje priority
boj proti korupcii a ochrana verejného záujmu    

spravodlivosť a lepší život pre Petržalčanov   

Linka č.88 až do OVSIŠŤA 
a linka č.95 znovu 

s dlhými autobusmi !
Odkedy som sa stal vo februári tohto roka členom do-
zornej rady Dopravného podniku, a.s. z radov poslan-
cov mestského zastupiteľstva, obracajú sa na mňa ľudia 
z Petržalky častejšie aj vo veciach mestskej hromad-
nej dopravy. Z mnohých podnetov občanov uvediem 
aspoň dva, ktoré aktuálne riešim. Prvým je problém 
Petržalčanov z Ovsišťa, ktorí sú v podstate odrezaní 
od primeraného spojenia s centrom mesta a už dlh-
šie sa dožadujú predĺženia autobusovej linky č. 88
z mesta až do tejto petržalskej štvrte. Aktuálne rokujem 
o tejto možnosti s vedením dopravného podniku 
a v polovici novembra tohto roka by sme sa tým mali 
zaoberať aj na zasadnutí dozornej rady, následne by to 
malo schvaľovať vedenie dopravného podniku. Verím, 
že sa to podarí, rovnako ako aj opätovné nasadenie 
dlhých autobusov na linku č. 95, ktorou aj sám často 
cestujem a najmä v rannej a poobedňajšej špičke je to 
s krátkymi autobusmi na tejto linke doslova katastrofa!

200 EUR PRE RODIČOV ŠKÔLKAROV,
NOVÉ STACIONÁRE PRE SENIOROV 
A REVITALIZÁCIA OKOLIA BYTOVÝCH DOMOV

Z hľadiska nedostatočnej kapacity miest v škôlkach je Petržalka jednou 
z troch najhorších lokalít na Slovensku, a to sa terajšiemu vedeniu mestskej 
časti podarilo v období rokov 2014-2018 zvýšiť počet týchto miest o viac ako 
250 (napr. nová škôlka na Vyšehradskej). Rozpredávanie majetku mestskej 
časti v minulosti sa ukázalo ako neprezieravé. Ukážkovým príkladom 
je terajšia kauza na Tematínskej, kde sa budovu bývalej škôlky snažia za-
chrániť pred zbúraním aktívni Petržalčania petičnou akciou. Spolu s ďalšími 
poslancami som bol jedným zo spolutvorcov systému príspevkov rodičom, 
ktorých deti sa z kapacitných dôvodov nedostali do škôlky a boli nútení 
umiestniť dieťa do súkromnej škôlky. Tento pilotný projekt sa však týka len 
sociálne slabších rodín a je obmedzený počtom detí aj výškou príspevku, 
pričom terajšie vedenie Petržalky nesúhlasilo s jeho vylepšením a rozšírením. 

V súčasnosti je každý 10-ty Petržalčan osobou vo veku nad 65 
rokov a tento počet sa bude v najbližších rokoch zvyšovať. Ako po-
slanec som v rokoch 2014-2018 podporil zriadenie tzv. sociálneho 
taxíka pre seniorov a nového stacionára na Vavilovovej ulici, na môj 
návrh sa osadili nové lavičky pred Domom III. veku na Polereckého 
ulici a od tohto domu až k stredisku saleziánov na Mamateyovej ulici. 

Revitalizácia vnútroblokov a nové parky a ihriská

Odškodné 200 € pre rodičov škôlkarov

Zlepšenie života seniorov

Vnútrobloky bytových domov sa dajú revitalizovať rôznym spôsobom. 
Formou príspevku mestskej časti na úpravu predzáhradiek, uzatváraním 
dohôd o spolupráci s mestskou časťou o nájme a úprave vnútrobloku 
alebo  z peňazí mestskej časti pri väčších projektoch (napr. rekonštrukcia 
Nobelovho námestia alebo vnútrobloku na Šustekovej 9-23). Práve vnútro-
blok na Šustekovej je prioritou, ktorú treba čo najskôr dotiahnuť do konca. 

Niektoré zo spomenutých vecí sa čiastočne podarilo dosiahnuť už 
v období rokov 2014-2018 aj na môj podnet. Viaceré z nich si však 
na realizáciu vyžadujú dlhší čas, viac peňazí, ochotnejšie vedenie 
mestskej časti. 

Starať sa treba aj o prijatých škôlkarov. Nový školský dvor na MŠ 
Haanova je výsledkom mojej práce v Rade tejto škôlky.

Revitalizácia vnútrobloku na Šustekovej ulici je mojou prioritou.

Ak sa stanem znovu poslancom, navrhnem zvýšenie počtu poberateľov 
príspevku aspoň na 100 miest a zvýšenie jeho výšky na 200 eur mesačne, 
ako aj rozšírenie ďalších kapacít v škôlkach a zlepšenie odmeňovania nepe-
dagogických zamestnancov škôl a škôlok, lebo je ich akútny nedostatok.

Ak sa stanem opäť poslancom, sústredím sa na zriadenie ďalšieho stacionára 
pre seniorov, ako aj na modernizáciu spomenutého domu seniorov.

Ak sa stanem znovu poslancom, rád by som dohliadol na dotiahnutie týchto 
projektov do konca, ako aj na revitalizáciu ďalších priestorov v okolí bytových 
domov, o ktoré bude zo strany obyvateľov Petržalky záujem.

Podobne, zastavenie výstavby v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mama-
teyova/Polereckého je len prvým krokom k ich revitalizácii. Je potrebné 
preklasifi kovať tieto lokality v územnom pláne na stabilizované územia 
a vytvoriť v nich nové parky a ihriská.



programové priority

Súčasný stav niektorých terás a ich súčastí ohrozuje životy 
a zdravie osôb, najmä obyvateľov Petržalky, poškodzuje majetok 
a pôsobí odpudivo. Petržalka sa snaží už roky situáciu riešiť 
pomocou dotácií vo výške 100 000 eur ročne. Takáto malá suma 
však nedokáže problém s terasami vyriešiť. 

Žiadajte dotácie na opravu terás
Pomerne veľký počet terás na území Petržalky nie je majet-
kovo vysporiadaných, napr. nie sú skolaudované. Najmä tie, 
ktorých kolaudáciu ma na starosti Generálny investor Brati-
slavy (GIB) patriaci pod primátora. GIB mal povinnosť do júna 
2018 skolaudovať všetky terasy, ktoré sú v jeho pôsobnosti, 
ale neurobil v tejto veci nič pre Petržalčanov. Ak kolaudáciu te-
rás nemá na starosti GIB, treba upozorniť stavebný úrad, aby 
vyzval stavebníkov terás k ich majetkovému vysporiadaniu.

Terasy bez vlastníka

Petržalské terasy sú v katastrofálnom stave. Petržalka ich opravu dotuje ročne vo výške 100 000 eur a hlavné mesto 
by sa malo od roku 2019 pridať sumou vo výške 200 000 eur ročne. Terajšie vedenie hlavného mesta však projekt 
sabotuje a bude treba na neho poriadne dohliadnuť.

Domová kotolňa na Haanovej 37.

BUĎ PRIMERANÁ CENA ZA TEPLO ALEBO MOŽNOSŤ SA ODPOJIŤ

Primeraná cena za teplo
Odpojenie od CZT by malo byť poslednou možnosťou, aj to len 
za podmienok, ak je tzv. domová kotolňa alebo iný zdroj tep-
la kvalitnejší ako CZT z hľadiska technického stavu a dopadu 
na životné prostredie. Mnohé bytové domy, ktoré sa od CZT 
odpojili, zaznamenali úsporu v priemere 25-50% oproti minu-
losti, t.j. na jednu bytovú jednotku až 300 eur ročne! Odpojenie 
by malo byť možné v zmysle uznesenia mestského zastupi-
teľstva č. 231/2015 z 25. 6. 2015, ktoré bolo prijaté na môj ná-
vrh. Terajší starosta Petržalky však toto uznesenie ignoruje! 
Alternatívou k odpájaniu sa je nielen cenovo dostupnejší CZT 
v rukách súkromného prevádzkovateľa, ale aj prevádzka CZT 
vlastnou organizáciou vytvorenou mestskou časťou, keďže ko-
tolne, výmenníkové stanice a potrubie sú majetkom mestskej 
časti. Napr. v Poprade si mesto zriadilo vlastnú spoločnosť. Tým-
to opatrením v roku 2017 ušetrili až 831 000 eur v porovnaní 
s rokom 2016, t.j. 50 eur na každého obyvateľa. Mesto zároveň za-
znamenalo zvýšenie príjmu (zisk pred zdanením o 461 000 eur). 

Úspora do 300 eur na byt 

Petržalské zastupiteľstvo dňa 23. 10. 2018 schválilo môj návrh na revíziu zmluvy so spoločnosťou Veolia Energia 
Slovensko, a.s. s cieľom zabezpečiť primeranú cenu za teplo pre všetkých Petržalčanov. Ešte v roku 2015 schválilo 
mestské zastupiteľstvo na môj návrh uznesenie, ktoré umožňuje bytovým domom za určitých podmienok odpojiť 
sa od centrálneho zásobovania teplom a ušetriť tak do 300 eur ročne na byt. Uznesenie mestského zastupiteľstva o 
možnosti odpojenia však terajší starosta Petržalky ignoruje.

V mestskej časti Bratislava – Petržalka je systém CZT od roku 
1993 prenajatý súkromnému prevádzkovateľovi (v súčasnosti 
je ním spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.). Problémom 
Petržalky nie je samotný systém CZT, ktorý má všetky pred-
poklady na to, aby bol pre bytové domy atraktívny (t.j. vyso-
ká energetická efektívnosť a nízka cena za energiu), ale jeho 
prevádzkovatelia, ktorí toto poslanie nevedia naplniť. Výsled-
kom je, že zatiaľ čo v iných krajinách (napr. Fínsko alebo Švéd-
sko) ľudia ani len neuvažujú o odpojení sa od CZT, v Petržalke 
sú neraz tzv. domové kotolne nielen nákladovo efektívnejšie, 
ale vhodnejšie aj z hľadiska dopadu na životné prostredie, či 
z hľadiska technického stavu, čo možno považovať za anomáliu. 
S cieľom zabezpečiť primeranú cenu za teplo pre Petržalčanov 
schválilo dňa 23. 10. 2018 petržalské zastupiteľstvo môj návrh, 
aby sa vytvorila pracovná skupina, ktorá navrhne revíziu zmluvy 
s terajším prevádzkovateľom CZT tak, aby cena za teplo bola pri-
meraná a ľudia neboli nútení sa od CZT odpájať.

Výmenníková stanica – súčasť CZT.

KAŽDÝ ROK 300 000 EUR NA OPRAVU PETRŽALSKÝCH TERÁS

Nadchod na Blagoevovej ulici, ktorého rekonštrukciu som presadil, sa nedá 
realizovať, kým hlavné mesto neopraví časť terasy vo svojom vlastníctve napojenej 
na tento nadchod, čo sa už viac ako rok nedeje, hoci je na to vyčlenených 200 000 eur.

Preto som ako mestský poslanec za Petržalku navrhol a presadil 
dotačný systém, na základe ktorého je hlavné mesto povinné 
poskytovať dotácie na rekonštrukciu terás žiadateľom, ktorí 
sú ochotní tieto terasy opraviť, a to až do výšky 200 000 eur 
ročne a 50% nákladov na takúto opravu. Takúto rekonštrukciu 
možno robiť aj postupne, pričom príspevok zo strany hlavného 
mesta sa týka verejnoprospešných prvkov terás (napr.múrikov 
alebo schodísk). 
Dotácie sa odporúča kumulovať, t.j. žiadateľ by mal v ideálnom 
prípade žiadať o dotáciu nielen hlavné mesto, ale aj príslušnú 
mestskú časť. Dotácie sa týkajú výlučne majetkovo vysporiadaných 
terás, t.j. terás, ktorých vlastník je známy alebo je známy právny 
vzťah žiadateľa o dotáciu k terase. Terajší primátor a vedenie 
hlavného mesta malo viac ako rok, aby pripravilo podrobné 
vykonávacie predpisy k dotáciám na terasy, žiaľ, doteraz sa tak 
nestalo, čo možno označiť ako sabotáž voči všetkým Petržalčanom. 

Preto, ak sa znovu stanem mestským poslancom za Petržalku, 
dohliadnem v rokoch 2018-2022 na to, aby sa dotačný systém 
realizoval a mohli sme si v Petržalke opraviť poškodené terasy.

Ak sa opäť stanem mestským poslancom za Petržalku,  vykonám 
v rokoch 2018-2022 v GIB poslanecký prieskum a dohliadnem 
na to, aby boli skolaudované všetky terasy, ktoré pod GIB patria.

Ak sa stanem poslancom aj 
vo volebnom období 2018-
2022, dohliadnem na plne-
nie týchto uznesení, ako 
aj na zabezpečenie pri-
meranej ceny tepla pre Pe-
tržalčanov!
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OPRAVA KAPLNKY V STAROM HÁJI 
A KAŽDÝ ROK 100 000 EUR NA PODPORU KULTÚRY

Na území Petržalky sa nachádza niekoľko národných kultúrnych 
pamiatok (napr. divadlo Aréna alebo gotická veža v Sade Janka 
Kráľa) a množstvo pamätihodností. Ich zoznam nájdete 
na webovom sídle Petržalky (www.petrzalka.sk/samosprava/
pamatihodnosti).

Kaplnku v Starom háji čaká rekonštrukcia

Počas môjho prvého poslaneckého obdobia (2014-2018) 
sa mi podarilo presadiť, aby mestská časť zo 100 000-euro-
vého balíka, ktorý každoročne poskytuje žiadateľom o dotá-
cie, vyčlenila 25 000 eur aj na podporu kultúrnych projektov 
(do roku 2014 to bolo menej ako 5 000 eur ročne). Vďaka tomu 
sa podporujú aktivity folklórnych súborov (Poleno, Lúčka, 
Hájenka), projekty tanca, spevu a hudby (napr. Bratislavský 
chlapčenský zbor, Komorná opera Bratislava), či špecifické pro-
jekty kultúrneho charakteru (napr. Múzeum Petržalského opev-
nenia alebo rekonštrukcia plechovej plastiky „Strom života“). 
Petržalke však stále chýba podpora trvaloudržateľných kultúr-
nych projektov tak, ako od roku 2018 funguje v oblasti športu.

Na kultúru treba vynaložiť viac peňazí

ZVEREJŇOVANIE MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ 
A ODHAĽOVANIE KORUPCIE A KLIENTELIZMU

Majetkové priznania by sa mali zverejňovať
Hoci ma mestské zastupiteľstvo schválilo do funkcie člena 
dozornej rady už v novembri 2017, primátor a vedenie podniku 
ma do nej ustanovili až koncom januára tohto roka. Obávam 

sa, že aj preto, lebo práve v novembri 2017 
sa realizoval predaj pohľadávok Dopravného 
podniku, a.s. v hodnote 7,6 mil. eur, a to len 
za 103 000 eur, čo médiá označujú za doteraz 
najväčší biznis s pokutami MHD. Napriek 
tomu, že obchod už prebehol, inicioval som 
vykonanie kontroly hlavným kontrolórom 
mesta, ktorý konštatoval nehospodárne 
nakladanie s financiami dopraveného podniku, 
čo budeme riešiť na dozornej rade. Podobne, 
keď v októbri tohto roka odborový zväz 
dopravného podniku upozornil na pochybné 
zadávanie zákaziek a predraženosť nákupu 
niektorých tovarov (údajne) až vo výške 

500%, dozorná rada sa tým na môj podnet okamžite zaoberala 
a vec sa nielen prešetruje, ale na môj návrh boli schválené 
opatrenia, aby k týmto veciam v budúcnosti už nedochádzalo. 

Biznis s pokutami a iné kauzy dopravného podniku

Ako predsedovi komisie hlavného mesta na ochranu verejného záujmu sa mi podarilo dosiahnuť, že sa od roku 2018 
historicky po prvýkrát kontrolujú majetkové priznania primátora a poslancov a udeľujú sa im sankcie za porušenie 
zákona. Ako člen dozornej rady Dopravného podniku, a.s. žiadam od vedenia podniku vysvetlenia káuz a dávam 
podnety na prešetrenie nehospodárneho nakladania s verejnými financiami.

Keď som sa stal v roku 2015 predsedom komisie hlavného mesta 
na ochranu verejného záujmu, bolo mi z viacerých strán naznače-
né, že by som nemal byť vo svojej funkcii príliš aktívny a nemal by 
som to s kontrolou majetkových priznaní pre-
háňať. Skutočný stav bol ešte horší ako moje 
očakávania – obálky s majetkovými priznaniami 
primátora a poslancov sa nikdy ani neotvárali 
a oneskorené podávanie majetkových priznaní 
po zákonnej lehote sa mlčky tolerovalo. Hneď 
prvé konanie, ktoré som na podnet občana za-
čal voči šéfovi bratislavského Smer-SD vyústilo 
do neúspešného pokusu o moje odvolanie 
z funkcie predsedu komisie. Napriek tomu sa mi 
podarilo presvedčiť väčšinu kolegov – poslancov 
v komisii, aby sme majetkové priznania začali kon-
trolovať (historicky prvýkrát tento rok) a mestské 
zastupiteľstvo aktuálne schvaľuje môj návrh, aby 
sa majetkové priznania primátora a mestských poslancov aj zverej-
ňovali na webovom sídle hlavného mesta. Navyše, za začatie konaní 
voči poslancom pre porušenie zákona ma už našťastie nikto nechce 
odvolať, keďže kolegovia zistili, že pri porušení zákona nerobím 
rozdiel medzi „našimi“ a „vašimi“ a že zákon musí dodržiavať každý. 

Kaplnka v Starom háji.

zdroj: internet

Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností, ako aj podpora kultúrnych projektov bude aj naďalej mojou 
poslaneckou prioritou. Pozornosť si zaslúžia hlavne kaplnka v Starom háji a hájovňa v starohájskom lesíku.

Ak sa stanem poslancom aj vo volebnom období 2018-2022, 
navrhnem systém podpory trvaloudržateľných projektov aj pre 
oblasť kultúry vo výške aspoň 100 000 eur ročne.

Medzi najznámejšie pamätihodnosti patrí kaplnka v Starom 
háji v lesíku vedľa 
dostihovej dráhy, 
ktorá si vyžaduje 
dokončenie v minu-
losti začatých opráv, 
ale aj obnovenie fa-
sády. Vymaľovanie 
fasády som zabez-
pečil zo svojich po-
slaneckých odmien, 
ale opravy spočíva-
júce v odvodnení 
strechy, vybudo-
vaní zábran proti 
holubom a odvlh-
čení stien kaplnky, 
ktoré boli na moju 
žiadosť vyčíslené 
miestnym úradom 

na 30 000 eur, už nemožno zabezpečiť bez priamej súčinnosti 
vlastníka. Kaplnka však vlastníka nemá, ide o „čiernu stavbu“, ktorá 
je v správe farnosti na Daliborovom námestí, čo bráni tomu, 
aby jej oprava bola financovaná s podporou hlavného mesta 
alebo Petržalky. S cieľom pohnúť veci vpred som sa v októbri 
tohto roka stretol s farárom zo spomenutej farnosti a dohodli 
sme sa, že spoločne spravíme všetko preto, aby bola kaplnka 
zlegalizovaná a následne dokončená jej oprava. Verím, že sa mi 
to vo volebnom období 2018-2022 podarí.

Ak sa stanem znovu mestským poslancom,  budem dôsledne 
kontrolovať majetkové priznania aj v období rokov 2018-2022.

Nerád totiž na korupciu a klientelizmus len upozorňujem, 
ale vždy navrhujem aj riešenia, v čom budem pokračovať, 
ak sa stanem poslancom aj v období rokov 2018-2022.



INFORMÁCIE
Mestský poslanec: JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Poslanecký klub: Bratislavský klub
Predseda: Komisia na ochranu verejného  
 záujmu pri výkone funkcií
 verejných funkcionárov
Podpredseda: Komisia pre cestovný ruch 
  a medzinárodnú spoluprácu
Člen: Komisia kultúry a ochrany   
           historických pamiatok

Iné: člen Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava, a. s.  
 člen Grantovej komisie na podporu voľnočasových aktivít 
 a sociálnych aktivít obyvateľov Bratislavy s dôrazom na deti 
 a mládež

Miestny poslanec: JUDr. Milan Vetrák, PhD.
Poslanecký klub: Poctivá koalícia (Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDS,  
   OĽaNO a nezávislí poslanci)
Člen: Komisia investičných činností, Mandátová komisia a Komisia  
  kultúry a mládeže
Iné: člen Pracovnej skupiny pre terasy, člen Rady MŠ Haanova 9

KONTAKT 

Tel.: 0948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com
Webstránka: http://www.milanvetrak.sk/
Facebook: @vetrakmilan    
Poslanecké odmeny: https://www.petrzalka.sk/samosprava/ 
miestne-zastupitelstvo/odmeny-poslancov/

Ako petržalský poslanec som v rozpočte na rok 2018 podporil vyčlenenie 
120 000 eur na vybudovanie ihriska pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. K tomu som ako mestský poslanec za Petržalku 
presadil vyčlenenie ďalších 30 000 eur z rozpočtu mesta na hracie prvky 
a rôzne pomôcky. Ihrisko tohto typu bude najväčším na Slovensku. 
Uhádnete, kde sa bude nachádzať? (tajnička)

Objednávateľ: Milan Vetrák, Bratislava - Petržalka 
Dodávateľ: Anna Škultétyová - FABER, Šafárikovo nám. 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 32113536
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