Pre dlhú zimu mesto prekročilo rozpočet na zimnú údržbu
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Dlhá zima a časté sneženie sa podpísali aj na mestskom rozpočte. Karlova Ves je aj pre zimnú
údržbu v rozpočtovom provizóriu.
BRATISLAVA. Rozpočet na zimnú údržbu ciest pre dlhú zimu a časté sneženie prekročili na
bratislavskom magistráte i v mestskej časti Petržalka. V bratislavskej Karlovej Vsi sú stále v
rozpočtovom provizóriu, jedným z dôvodov nepodpísania rozpočtu je i podfinancovanie zimnej údržby.
Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa bratislavského magistrátu Daniela Rodinová, mesto
malo v tomto roku na úpravu ciest počas zimy vyčlenených približne 5 miliónov eur, túto sumu však už
prekročili a pravdepodobne budú musieť upravovať rozpočet.
Magistrát ostáva v pohotovosti
"Mesto sumarizuje celkový deficit pri realizácii zimnej pohotovostnej služby, ktorá naďalej trvá,"
dodala. Na prekročení rozpočtu vyčleneného na zimnú údržbu sa podľa Rodinovej odrazilo najmä
sneženie a kalamitné situácie, aké Bratislava nezažila posledných 20 či 30 rokov.
Zimná pohotovosť v Bratislave stále trvá a odvolajú ju podľa aktuálneho vývoja počasia. Hlavné
mesto zabezpečuje zimnú údržbu na 449 kilometroch ciest I. a II. triedy, prejazdných úsekoch ciest a
udržuje tiež námestia, verejné priestranstvá, lávky či mosty.
Netradične dlhú zimu v tomto roku pocítili aj na rozpočte v bratislavskej Petržalke. Na zimnú
údržbu v tomto roku vyčlenili 123-tisíc eur, ako informovala tlačová tajomníčka petržalského úradu
Michaela Patznerová, rozpočet rádovo prekročili o 40 až 50 percent.
Zimnú pohotovosť v mestskej časti ukončili ešte 28. februára. Ako dodala Platznerová, v ďalšie
dni, keď snežilo, odpratávanie snehu riešili v Petržalke v rámci riadneho pracovného času
zamestnancov.
Karlovka s údržbou nebola spokojná
So zimou bojovali aj v Karlovej Vsi, kde zimnú pohotovosť predĺžili podľa predpovedí Slovenského
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na tie dni, kedy hlásili sneženie. Ako informoval prednosta
karloveského úradu Rastislav Velček, vlani mali na zimnú údržbu vyčlenených 148-tisíc eur.
V tomto roku však Karlova Ves stále nemá schválený rozpočet a ostávajú v rozpočtovom
provizóriu. "Jedným z dôvodov, prečo nebol podpísaný rozpočet schválený poslancami, je aj výrazné
podfinancovanie zimnej údržby a schválenie len zlomku potrebných financií, čo je neakceptovateľné,"
uviedol Velček.
Zimnú údržbu v mestskej časti robí vysúťažená spoločnosť J&T Facility Managment. Karlova Ves
však so službami spoločnosti počas zimy nebola úplne spokojná, udelila im preto pokutu. "Spoločnosti
bola udelená zmluvná pokuta vo výške dvoch denných paušálov za výkon zimnej údržby, to je 648
eur. Pokuta bola mestskej časti uhradená," dodal Velček.
V bratislavskom Ružinove sa aj napriek častému sneženiu a dlhej zime do vyčleneného rozpočtu
na zimnú údržbu zmestili. Ako informovala ružinovská hovorkyňa Miroslava Štrosová na zimnú údržbu
a pohotovosť minuli vyše 221-tisíc eur, pričom v rozpočte mali vyčlenených 250-tisíc eur.
V mestskej časti zimná pohotovosť už skončila. V posledné dni, keď snežilo, sneh okolo škôl či
zdravotníckych zariadení odhŕňali ručne pracovníci Ružinovského podniku verejnoprospešných
služieb.

