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Peter BÉREŠ, moderátor:
"Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta pobúril pripravovaný rozpočet verejnej
správy na budúci rok. Samosprávy tvrdia, že nebudú môcť vykonávať ani zákonom stanovené
povinnosti. Menej peňazí pocítia aj ľudia v mestách a v obciach. Tvrdia ekonómovia. A to napríklad
v menšej čistote ulíc či ďalšom zatváraní škôl."
Branislav HELDES, redaktor:
"Chceme šetriť. Ale odtiaľ potiaľ. Odkazujú štátu mestské časti Bratislavy. Ku koncu júna síce
ušetrili o dvadsať miliónov eur menej ako sľúbili v memorande, no prijatými opatreniami sa ku koncu
augusta dostali do konsolidačného prebytku dva milióny eur. Regionálne združenie mestských častí
hlavného mesta sa preto pýta: "Za toto nás chce štát v budúcom roku potrestať? Ešte väčším
krátením peňazí?" Predseda združenia Vladimír BAJAN kritizuje chystaný návrh rozpočtu verejnej
správy na rok 2014."
Vladimír BAJAN:
"Sa tam stropujú mzdové výdavky na ďalšie roky napriek tomu, že sa zvyšujú mzdy učiteľom, čo
sama vláda nie je (?). Sú poddimenzované mzdové výdavky rádovo v desiatkach percent."
B. HELDES:
"Návrh rozpočtu odhaduje zníženie príjmov pre samosprávy o 37 miliónov. Nesúhlasia s tým
bratislavskí starostovia. Za Vajnory Ján MRVA."
Ján MRVA?
"Som veľmi rád, že Rada ZMOS-u tento pseudonávrh odmietla a dala ho na prerokovanie Vlády
Slovenskej republiky."
B. HELDES:
"Regionálne združenie mestských častí Bratislavy preto žiada Združenie miest a obcí Slovenska
o mimoriadny snem, kde sa bude riešiť možná kritická situácia v mestách a obciach. Kým samosprávy
varujú že bude ešte horšie, ministerstvo financií zatiaľ vec nekomentuje. Hovorca Radko KURUC."
Radko KURUC:
"Rozpočet na budúci rok je v súčasnosti predmetom rokovaní a preto by bolo predčasné sa v tejto
chvíli vyjadrovať k tejto otázke."
B. HELDES:
"Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Eva BALÁŽOVÁ hovorí, že budúcoročný rozpočet
bude pre mestá a obce veľký problém. Už teraz nedostávajú na podielových daniach dosť peňazí.
Mestá a obce od Bratislavy na východ, majú problém aj s výberom daní z nehnuteľností. Hrozbou je
to, že samosprávy na budúci rok nebudú splácať úvery. A pocítia to aj ľudia. Tvrdí Eva BALÁŽOVÁ."
Eva BALÁŽOVÁ:
"Svietenie, čistenie, zimnú údržbu, vývoz uličných smetí. Horšie by bolo, keby to postihlo najmä
škôlky, centrá voľného času, prevádzkovanie zimných štadiónov, kúpalísk, futbalových štadiónov."
B. HELDES:
"O rozpočte bude parlament rokovať najskôr v druhej polovici októbra. Branislav HELDES, RTVS."

