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Martina BODNÁROVÁ, moderátorka:  

"Bratislava v rámci konsolidácii neušetrí toľko peňazí, koľko od hlavného mesta požadovalo 
ministerstvo financií. Do konca týždňa sa chystá vláde predložiť reálne ušetrenú sumu, ktorú považuje 
do konca roka za takmer istú. Zároveň ministrom odkazuje, že donekonečna sa škrtať nedá."  

BARÁNEK Matej, redaktor:  

"Pacient zomrel, operácia sa podarila. Týmito slovami samospráva vysvetľuje prípadné ďalšie 
šetrenie, ktoré by ešte vláda mohla požadovať. Bratislavský magistrát by však pravdepodobne už 
nemal kde škrtať. Za uplynulé roky totiž okrem stáleho prebytkového rozpočtu a odpredaja mestského 
majetku, splácal miliónové dlhy. Primátor Milan FTÁČNIK."  

Milan FTÁČNIK:  

"My sme nezačali šetriť vtedy, keď sa podpísalo memorandum a vláda nám dala nejaké záväzky, 
my sme už vtedy mali veľmi, veľmi pritiahnutý opasok. Keď vám niekto povie a ešte 9 miliónov? Tak 
už sa dostanete tak, že už teda čo? Vypneme svetlo, prestaneme chodiť nejakými linkami MHD?"  

M. BARÁNEK:  

"Podľa primátora mesto znížilo svoj dlh zo 66% na 58. Prejavilo sa to však na zdražení mestskej 
dopravy a zvýšení daní z nehnuteľností. Starosta Petržalky a podpredseda ZMOS-u Vladimír 
BAJAN potvrdzuje, že mnohé samosprávy sú na hraničných limitoch. Výrazne totiž šetria na 
kapitálových výdavkoch. To môže fungovať len určitý čas."  

Vladimír BAJAN:  

"Odkladáme niektoré investície a niektoré opravy, alebo niektoré vážne veci na ďalšie roky. Čiže 
nie je to nekonečný proces takto šetriť, lebo jednoducho nás to počká. Či cesty, či školy, či zariadenia 
sociálne."  

M. BARÁNEK:  

"Bratislava sa však do konca týždňa chystá vláde predložiť sumu, za ktorú bude ručiť, že na konci 
roka bude ušetrená. Bude to síce menej, no ide o reálny stav šetrenia a odkazuje."  

M. FTÁČNIK:  

"Bratislava a jej mestské časti zadeklarujú presne aký očakávaný výsledok budú mať koncom roka. 
Keď si to štát zráta a zistí, že miesto 138 miliónov, ktoré očakával od samosprávy, to bude povedzme 
sto, to je podľa mňa lepšie, lebo to mám garantované."  

M. BARÁNEK:  

"Podľa prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska Evy BALÁŽOVEJ by mohli mestá 
a obce, ktoré už nemajú viac kde šetriť, vykryť konsolidačný príspevok ešte ďalším odpredaním 
mestského majetku. Čo však ako sama dodáva, môže byť problém."  

Eva BALÁŽOVÁ:  

"Práve prebytočnú budovu ktorú predáme za nejaké peniaze a tie peniaze budú kryť vlastne 
potrebu šetrenia. Keď už sú v koncoch, tak ešte takto sa dá to memorandum zachrániť."  

M. BARÁNEK:  

"Matej BARÁNEK, RTVS." 


