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Moderátor:
"136 miliónov eur. Toľko majú tento rok ušetriť mestá a obce pre štát. Už teraz je ale jasné, že
sľúbenými miliónmi štátnemu rozpočtu nepomôžu. Zisťovali sme čo sa stane ak mestá a obce
nedodržia sľub."
M. NEUMANN, redaktor:
"Hlavné mesto by malo tento rok ušetriť až 9 miliónov eur. Už dnes je ale jasné, že to bude asi
o polovicu menej. Šetriť už údajne nemá kde."
M. FTÁČNIK, primátor Bratislavy:
"Vypneme svetlo? Prestaneme chodiť s nejakými linkami MHD? To stojí na takých číslach. To nie
je o nejakom drobnom šetrení za 100 000. Deväť miliónov je obrovská suma."
M. NEUMANN:
"Mesto šetrí peniaze kde sa dá a vraj ďalšie škrty si už nemôže dovoliť."
M. FTÁČNIK:
"Sme museli niektoré veci obmedziť. To znamená šetriť na osvetlení, šetriť na niektorých linkách
MHD, šetriť možno na údržbe a správe mesta. Dlhodobo takto mesto nemôže fungovať."
V. BAJAN, podpredseda ZMOS:
"My tu máme zákonné povinnosti, ktoré musíte jednoducho plniť. Ak niekto prijme zákon o tom, že
máme pridať učiteľom 5 percent, tak od nás nemôže chcieť ušetriť na týchto mzdách 10."
M. NEUMANN:
"Šetrenie už pocítili obyvatelia hlavného mesta aj na svojich peňaženkách."
M. FTÁČNIK:
"Tým, že sme zvýšili dane z nehnuteľnosti a tak isto sme zvýšili cestovné v mestskej hromadnej
doprave."
M. NEUMANN:
"Podobne sú na tom aj mnohé ďalšie mestá a obce. Síce ušetria, ale nie toľko koľko sľúbili. Vláda
chcela mestám dokonca siahnuť aj na podielové dane."
R. KURUC, hovorca ministerstva financií:
"V prípade ak mestá a obce nedodržia svoj sľub o šetrení, ministerstvo financií je pripravené
zmeniť podielové dane v neprospech miest a obcí."
R. FICO, predseda vlády:
"To čo neušetria tento rok, tak o to menej by mali dostať potom na budúci rok."
M. NEUMANN:
"Mestá a obce majú vláde predložiť do konca tohto týždňa nové reálne čísla koľko ušetria. Otázka
možných sankcií sa však nateraz odkladá."
R. KURUC:
"S najväčšími hriešnikmi budeme ešte rokovať."
M. NEUMANN:
"Čo to znamená? Budú aj nejaké sankcie v prípade nesplnenia podmienok?"
R. KURUC:
"Budeme sa snažiť aby hospodárenie miest a obcí bolo v súlade s memorandom."

