Devín v dlhoch. Ružinov v pluse 1,7 mil. €
(18.06.2013; Nový Čas; s. 8-9; Horváthová Klára)

Hospodárenie metropoly:
BRATISLAVA - Aj napriek kríze je väčšina mestských častí v pluse! Zo 17 mestských častí malo v
roku 2012 prebytok až 13. Našetrené chcú investovať hlavne do ciest, chodníkov, materských škôl a
detských ihrísk. V mínuse boli iba Devín, Nové Mesto, Lamač a Rača.
Najviac dokázal vlani ušetriť Ružinov, ktorý dosiahol prebytok viac ako 1,7 milióna €. Úplným
opakom je najmenšia mestská časť Devín, ktorá je v nútenej správe od roku 2005. Rača zas mala
schodok 204 295 €. "Krytý je čiastočne čerpaním úveru, ktorý sme si zobrali na opravu škôl a škôlok a
čiastočne z prebytkov hospodárenia za predchádzajúce dva roky," uviedla hovorkyňa Rače Eva
Miklánková. Lepšie obdobie malo už aj Nové Mesto, ktoré bolo v mínuse 11 000 €. "Robilo viac
investičných akcií.
Išlo napríklad o rozšírenie kapacity a rekonštrukcie materských škôl, nákup strojov na
zabezpečenie čistoty, starostlivosti o zeleň a na odhŕňanie snehu," vysvetlil starosta Rudolf Kusý.
Ekonomické výsledky mestských častí
Devínska Nová Ves
+538132 €
oprava ciest, chodníkov a štadióna
Dúbravka
+582 726,89 €
oprava školských zariadení, ihriska výtlkov
Devín
Nútená správa od roku 2005 nesmú podnikať a investovať
Lamač
-8 028 €
šetria na miestnom úrade
Karlova Ves
+516 841 €
vybudovanie stacionára pre seniorov a sociálne apartmány
Petržalka
700 000 €
obnova Námestia hraničiarov, Sadu Janka Kráľa a ihrísk
Jarovce
+298,59 €
odložia ich
Čunovo
+48 205 €
revitalizácia centrálnej zóny Čunova
Vajnory
+150 000 €
fond na obnovu a skrášlenie Vajnor
Ružinov
+1,7 milióna €
sprava ihrísk, ciest a sociálnych zariadení v školách
Staré Mesto
+136 000 €
rozvoj infraštruktúry
Vrakuňa
+78000 €
vynovenie školských zariadení, oprava ciest
Podunajské Biskupice

+771 656 €
do rezervného fondu
Rusovce
+81563,23 €
oprava ciest, dokončenie EÚ projektov
Záhorská Bystrica
+174 000 €
oprava ciest, školskej jedálne a škôlky
Nové Mesto
-11000 €
šetria zatepľovaním
Rača
-204 295 €
oprava materských a základných škôl
Text k obr.:
Martina (31) sa nevie dočkať, keď sa ihrisko na Svidníckej ulici v Ružinove zmení na lepšie a
krajšie.

