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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:  

"Bratislava chce šetriť. Peniaze usporí na upratovaní hlavného mesta. Počas troch rokov znížila 
financie vyčlenené na údržbu takmer o polovicu."  

Kristína HAMÁROVÁ, redaktorka:  

"Čistota na niektorých miestach v Bratislave stále nie je taká, ako by si jej obyvatelia predstavovali. 
Aj napriek tomu sa mesto rozhodlo šetriť v rozpočte práve na údržbe a čistení."  

Viera SCHNEIDEROVÁ, turistická sprievodkyňa:  

"Tuná roky chodíme a zahraniční turisti sú veľmi spokojní. Bolo to vždy veľmi čisté a teraz sa to 
nejako skazilo. Ten vysávač nevidím a na námestí potom ľudia vystúpia z toho vláčika a vidia kopu 
špakov."  

K. HAMÁROVÁ:  

"Mesto tvrdí, že pri tvorbe rozpočtu musí myslieť v prvom rade na splácanie niekoľkoročných dlhov. 
Šetriť preto chcelo na bežnom chode samosprávy."  

Ľubomír ANDRASSY, riaditeľ kancelárie primátora hl. mesta SR Bratislavy:  

"Najvýraznejšie šetrenia sa dotýkajú napríklad aj oblasti udržiavania čistoty a poriadku na 
verejných priestranstvách. V priebehu troch rokov sme sa pri rozpočte dostali na sumu, ktorá je v 
porovnaní s rokom 2009 či 2010 takmer o polovicu nižšia."  

K. HAMÁROVÁ:  

"Skrátený rozpočet na tento rok však nakoniec nestačil. Situáciu mestu skomplikovala dlhá zima. 
Kým v roku 2012 bolo na čistotu v meste vyhradených 8 miliónov eur, náklady dosiahli len 4,5 milióna. 
Podľa toho bol vypracovaný aj plán na rok 2013, v ktorom sa na pravidelnú údržbu vyčlenilo takmer 
4,3 milióna eur. Suma sa však po zime vyšplhala na viac ako 8 miliónov eur."  

Ľ. ANDRASSY:  

"Musíme preto hľadať v rámci rozpočtu zdroje, aby sme tieto takmer 4 milióny eur, navyše náklady 
vedeli vykryť v rámci tých rozpočtových možností, ktoré v tomto roku máme."  

K. HAMÁROVÁ:  

"Samostatné rozpočty na údržbu majú aj jednotlivé mestské časti."  

Tomáš HALÁN, hovorca mestskej časti Bratislava - Staré Mesto:  

"Staré Mesto má zmluvného partnera, ktorý za sumu 1,4 milióna sa kompletne počas celého roka 
stará o všetky komunikácie vrátane zimnej údržby."  

Michaela PLATZNEROVÁ, hovorkyňa mestskej časti Bratislava - Petržalka:  

"Momentálne sme niekde okolo dvoch miliónov eur. Na tento účel máme zriadený miestny podnik 
verejnoprospešných služieb, nedá sa povedať úplne celkom presne, že koľko tých peňazí na tú čistotu 
v celkovom objeme ide. To zvyčajne až na konci roka vieme presne vyčísliť."  

K. HAMÁROVÁ:  

"Programy, ktoré sa týkajú čistoty v ďalších mesiacoch mesto momentálne znížilo na úplné 
minimum. Niektoré ulice čistia len niekoľkokrát do týždňa. Šetrí sa aj na kosení či splachovaní ciest 
počas leta. V budúcich rokoch by chcel magistrát vyčleniť na údržbu opäť viac peňazí. Všetko ale 
závisí od toho, aké budú príjmy do mestskej pokladnice. Kristína HAMÁROVÁ, RTVS."  

 


