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Na čom teraz plánujú starostovia šetriť?  

BRATISLAVA - Poriadne vyšťavili svoj rozpočet! Tohtoročnej zimy má dosť nielen väčšina vodičov, 
ale aj starostovia mestských častí. Odpratávanie bohatej snehovej nádielky ich totiž vyšlo oproti 
minulým rokom poriadne draho, v niektorých štvrtiach aj niekoľkonásobne viac.  

Náklady na tony posypovej drviny a stovky najazdených kilometrov posýpačov stáli miestne 
pokladnice spolu až 1,5 milióna eur. Starostom mestských častí teraz nezostáva iné, len šetriť.  

Najviac peňazí v boji so snehom minuli v Starom Meste, ktoré od novembra 2012 do marca 2013 
zaplatilo za údržbu 350 000 €. To je o 120 000 € viac, ako ho stála vlaňajšia zima. V Dúbravke bol 
rozdiel oproti vlaňajšej sezóne ešte vyšší. Náklady na údržbu prevýšili tie predchádzajúce až o 220 
000 € a vyšplhali sa na 340 000 €.  

Prví muži mestských častí majú preto hlavy v smútku a riešia, v ktorých oblastiach budú musieť 
šetriť, aby neprešvihli plánované rozpočty. "Musíme to riešiť. Finančnou otázkou sa budú zaoberať 
poslanci na aprílovom zastupiteľstve. Jednou z alternatív je aj to, že peniaze na plánované aktivity 
využijeme z rezervného fondu," uviedol za Dúbravku Anton Lisy. Šetrenie v tomto roku v dôsledku 
nákladnej zimnej údržby hlási aj Nové Mesto. "Neplánovane vyššie výdavky na zabezpečenie zimnej 
údržby spôsobia, že EKO podnik bude musieť šetriť na všetkých prácach, ktoré zabezpečuje (napr. 
kosenie trávy, starostlivosť o zeleň a poriadok). Budeme to musieť robiť tak, aby to ľudia pocítili čo 
najmenej," povedal za mestskú časť hovorca Marek Tettinger. Prešvihnutie rozpočtu určeného na 
zimnú údržbu priznalo aj Staré Mesto. "Áno, je pravda, že sme v tohtoročnej zime minuli viac peňazí, 
ako sme mali v pláne. Riešením financií v ďalších oblastiach sa tak budeme ešte zaoberať," uviedol 
hovorca Starého Mesta Tomáš Halán.  

Texty k obr.:  

Hoci je koniec marca, odhŕňače sú stále v prevádzke. V najbližších dňoch sa však sneh zmení na 
dážď.  

Tohtoročná snehová nádielka už nemá konca kraja. Zamestnala všetkých.  

***  

 Účet za zimu v mestských častiach  
   
 1. Záhorská Bystrica      náklady na údržbu  
   
 Túto sezónu                     8 781 €  
 Vlani                           4 560 €  
 Rozdiel                         4 221 €  
   
 2. Devín                  náklady na údržbu  
   
 Túto sezónu                     4 219 €  
 Vlani                           2 458 €  
 Rozdiel                         1 761 €  
   
 3. Dúbravka               náklady na údržbu  
   
 Túto sezónu                   340 000 €  
                          (ešte chýba marec)  
 Vlani                         118 280 €  
 Rozdiel                       221 720 €  
   
 4. Rusovce                náklady na údržbu  
   
 Túto sezónu                    13 240 €  
 Vlani                           2 890 €  



 Rozdiel                        10 350 €  
   
 5. Devínska N. Ves        náklady na údržbu  
   
 Túto sezónu                    31 745 €  
 Vlani                           9 400 €  
 Rozdiel                        22 345 €  
   
 6. Rača*                  náklady na údržbu  
   
 Túto sezónu              nemajú vyhodnotenú  
 Vlani                       neevidovali  
 Rozdiel                           -  

* Zimnú údržbu zabezpečujú zamestnanci pracovného oddelenia čistoty v rámci svojej pracovnej náplne.  

 7. Karlova Ves            náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                   107 141 €  
                         (ešte chýba marec)  
Vlani                         126 215 €  
Rozdiel                        19 074 €  
  
8. Jarovce                náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                     4 680 €  
Vlani                           1 100 €  
Rozdiel                         3 580 €  
  
9. Lamač                  náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                    21 189 €  
Vlani                          14 997 €  
Rozdiel                         6 192 €  
  
10. Petržalka             náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                   161 000 €  
Vlani                         120 000 €  
Rozdiel                        41 000 €  
  
11. Čunovo                náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                     2 606 €  
Vlani                             879 €  
Rozdiel                         1 727 €  
  
12. Vajnory               náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                     3 851 €  
Vlani                           3 474 €  
Rozdiel                         3 377 €  
  
13. Nové Mesto            náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                   250 296 €  
Vlani                         191 782 €  
Rozdiel                        58 514 €  
  



14. Staré Mesto           náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                   350 000 €  
Vlani                         230 000 €  
Rozdiel                       120 000 €  
  
15. Ružinov               náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                   217 000 €  
Vlani                         192 000 €  
Rozdiel                        25 000 €  
  
16. Vrakuňa               náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                    25 941 €  
Vlani                          14 663 €  
Rozdiel                        11 278 €  
  
17. Podunajské Biskupice  náklady na údržbu  
  
Túto sezónu                    30 000 €  
Vlani                          15 410 €  
Rozdiel                        14 590 €  

 


