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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:  

"Prvého apríla mala Bratislava zaviesť prvú fázu tzv. celomestského parkovacieho systému. Plán 
však stroskotal na sporoch mesta a jeho častí."  

Moderátor:  

"Starostovia štyroch najväčších obviňujú magistrát z netransparentnosti systému. Podľa nich nie je 
jasné ani to, kam pôjdu peniaze z výberu parkovného."  

Matúš JACO, redaktor:  

"Systém by mal vyriešiť problémy s parkovaním v tých najvyťaženejších lokalitách, kde cez deň, no 
ani v noci nemáte šancu zaparkovať. Vydávanie rezidentských kariet pre občanov s trvalým pobytom 
alebo systém časovo obmedzeného parkovania by mal odbúrať niekedy aj celodenne zaparkované 
autá. V mestskej časti Nové Mesto majú problém napríklad aj tieto lokality."  

Rudolf KUSÝ, starosta MČ Bratislava - Nové Mesto:  

"Zimný štadión, okolie Trnavského mýta, Račianskeho mýta a samozrejme na Kramároch, okolie 
nemocnice."  

M. JACO:  

"Práve okolie zimného štadióna malo byť jednou z prvých lokalít, ktoré by pokrýval centrálny 
systém od 1. apríla. Mesto ani mestské časti ale stále neschválili zmenu štatútu mesta ani všeobecne 
záväzné nariadenia."  

Vladimír BAJAN, starosta Bratislava - Petržalka:  

"Začala sa diskusia na meste a mesto nemá schválený jeden dokument za dva roky, ktorý by 
oprávňoval zaviesť parkovaciu politiku. Odôvodnením, že mestské časti sa nevedia dohodnúť."  

Tatiana ROSOVÁ, starostka MČ Bratislava - Staré Mesto:  

"Naproti tomu na všetkých rokovaniach s mestom vidíme, že sa akcent kladie na iné kroky ako je 
zariadenie centrálneho evidenčného systému, ako je transformácia firmy mestského parkovacieho 
systému."  

M. JACO:  

"Zjednodušene povedané, mestské časti nevedia, koľko sa im v navrhovanom systéme z výberu 
parkovného ujde. Primátor tvrdí, že peniaze patriace mestským častiam nechce, no aj mesto bude 
mať s parkovacím systémom nové náklady."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Ak do systému musím prijať o 30 policajtov viac, lebo majú zabezpečovať úlohy, ktoré doteraz 
neplnili, tak tie náklady na tých policajtov očakávam, že mi zaplatí parkovací systém."  

M. JACO:  

"Najnovšie by sa podľa primátora systém mohol zaviesť 1. septembra."  

M. FTÁČNIK:  

"Od toho 1. 9. by sme reálne tie prvé zóny parkovacie mohli vyznačiť a mohli spustiť, aby sme 
zistili, ako reagujú vodiči, ako sa ten systém osvedčí v praxi."  

Dušan PEKÁR, starosta MČ Bratislava - Ružinov:  

"Ja tiež som pesimista, pretože už som počul tri termíny, tie dva som ľuďom nepovedal na 
stretnutiach, lebo sa pýtali. Tento tretí bude určite zverejnený, ale ja som pesimista, že vôbec to bude 
fungovať toho 1. 9."  

M. JACO:  

"Matúš JACO, RTVS."  

 


