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Moderátor:  

"Ako deti, ktoré sa hádajú so svojím rodičom. Takto v týchto dňoch vyzerá v Bratislave. 
Magistrát nechce mať parkovanie zadarmo, no viaceré mestské časti s novým plánom 
nesúhlasia. Výhrad majú viac ako dosť."  

M. ČIERNY, redaktor:  

"Výčitky, výhrady, námietky. Tými zasypali bratislavské štvrte hlavné mesto, keď sa ich 
opýtalo na spoplatnenie parkovania. Výhrad bolo toľko, že sa z nich úradníkom na magistráte 
zatočila hlava."  

I. HANULÍKOVÁ, MČ Karlova Ves:  

"Táto nová parkovacia politika neprináša nové parkovacie miesta."  

R. KUSÝ, MČ Nové Mesto:  

"Vôbec sa nerieši otázka budovania odstavných parkovacích miest."  

M. JAMBOR, MČ Devínska Nová Ves:  

"My by sme potrebovali približne 2-tisíc parkovacích miest."  

M. ČIERNY:  

"Na tom, že je parkovanie v hlavnom meste katastrofa, sa zhodujú všetci. No ako to 
vyriešiť to je už iná káva. Štvrte by s tým, že občania budú platiť za parkovanie aj súhlasili, no 
nevedia si predstaviť ako by to v praxi fungovalo. Viacero vecí je totiž nedotiahnutých. V 
niektorých štvrtiach je už teraz tak málo miesta, že vodiči musia takto odtláčať cudzie autá, 
len aby dokázali vyjsť zo svojho miesta. Otázne je aj ako vyčarovať nové miesta na 
parkovanie. Sídliská sú často také plné, že tam už teraz nie je miesto a nové parkovacie 
miesta by stáli kopu peňazí. Napríklad v Devínskej Novej Vsi by ich to stálo milióny."  

M. JAMBOR:  

"Sa bavíme asi o sume 20 miliónov eur, čo je 5-násobok nášho ročného rozpočtu."  

M. ČIERNY:  

"No hlavné mesto trvá na tom, že za parkovanie sa bude platiť a problémy sa postupne 
vyriešia. Dodáva, že nič nie je konečné a diskusia sa ešte len začala."  

Ľ. ANDRASSY, hovorca primátora Bratislavy:  

"Z hľadiska hlavného mesta je veľmi dôležité, aby základné pravidlá parkovania boli 
rovnaké pre celú slovenskú metropolu a zároveň aby sme pri parkovaní preferovali 
Bratislavčanov na úkor ostatných vodičov."  

M. ČIERNY:  

"Na názor sa teraz chce opýtať aj samotných ľudí a dá sa čakať, že búrlivá diskusia ešte 
len vypukne."  

 


