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Alexandra VAŽANOVÁ, moderátorka:  

"Primátor Milan FTÁČNIK zaplatí za porušenie ústavného zákona o konflikte záujmov vysokú 
finančnú pokutu. Verejná diskusia o ropovode Bratislava - Schwechat sa posúva na iný termín. 
Bratislavské mestské časti odmietajú rozpočet verejnej správy na rok 2014. začínajú sa Správy 
televízie Bratislava, príjemný podvečer.  

Milan FTÁČNIK zostáva vo funkcii primátora. Za svoju chybu však draho zaplatí. Jeho pôsobenie v 
dozornej rade súkromnej spoločnosti ho bude stáť 27 000 eur."  

Redaktorka:  

"Primátor pôsobil ako člen a podpredseda dozornej rady komunálnej poisťovne od marca 2012 do 
júna 2013. Firma mu za to poslala viac ako 5000 eur. Podnet na prešetrenie protiústavného konania 
podala skupina bratislavských poslancov v klube SaS-OKS. Hneď potom dal Milan FTÁČNIK celú vec 
prešetriť. Výsledok? Porušenie ústavného zákona. Primátor sa vzdal členstva, vrátil odmenu a teraz 
musí za chybu pykať."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Ja som nikdy netajil to, že sa to stalo, predložil som k tomu príslušné dokumenty, aby poslanci 
mohli urobiť záver. Uvedomujem si, že som urobil chybu, porušenie zákona je vážna vec. Ja som ju 
neurobil vedome, neurobil som ju úmyselne a uvedomujem si, že to nie je žiadne ospravedlnenie."  

Redaktorka:  

"Mestský poslanecký zbor mu svojím rozhodnutím siahol na šesť mesačných platov. Milan 
FTÁČNIK tak vráti mestu 25 000 eur."  

Ivo NESROVNAL, predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS, Most Híd:  

"Pre mňa by bol najideálnejší výsledok, keby sme sa tým vôbec nemuseli zaoberať. Keby primátor 
plnil svoje volebné sľuby a keby sa neukázalo, že klamal."  

Slavomír DROZD, predseda poslaneckého klubu Smer-SD:  

"Ja si myslím, že tá suma je dosť vysoká, ale vyplýva zo zákona a bola jednoznačne odsúhlasená 
zastupiteľstvom."  

M. FTÁČNIK:  

"Bolo prijaté v uznesení, že to mám urobiť do pätnástich dní, to znamená, využijem svoje úspory 
a tieto peniaze uhradím."  

Redaktor::  

Neodvoláte sa?"  

M. FTÁČNIK:  

"Určite sa neodvolám, pretože považujem vec právne za jasnú, skutok sa stal, to znamená bol 
porušený zákon, sankcia zodpovedá ústavnému zákonu, ja sa nemám voči čomu odvolať."  

Redaktorka:  

"Primátor zároveň odmietol informácie o tom, že by počas svojho pôsobenia v dozornej rade 
nejakým spôsobom zvýhodnil komunálnu poisťovňu vo vzťahu k mestu."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Po dnešnom mimoriadnom zastupiteľstve sa poslanci mesta opäť stretnú na svojom riadnom 
zasadnutí, a to 26. septembra. Na pôde mestského parlamentu mal v tento deň vystúpiť aj minister 
hospodárstva, ktorý mal poslancom vysvetliť postoj vlády k ropovodu Bratislava - Schwechat. 
Návšteva Tomáša MALATINSKÉHO sa však presúva až na 24. október. No a posúva sa aj verejná 
diskusia o trasovaní ropovodu. Predstavitelia mesta, bratislavskej župy a ministerstva životného 
prostredia chceli na túto tému s obyvateľmi Bratislavy hovoriť ešte začiatkom septembra. Teraz to skôr 
vyzerá na október.  

Starostovia bratislavských mestských častí nesúhlasia s návrhom rozpočtu verejnej správy na rok 
2014. Podľa ich slov samosprávam neumožní realizovať ani zákonné povinnosti, za ktoré sú mestá a 
obce zodpovedné. Obávajú sa, že ďalšie šetrenie ich položí doslova na kolená.  

Medzi vládou a samosprávami sa rozpútal otvorený boj o financie. Ďalšie škrtanie miestnych 
rozpočtov, na ktoré apeluje vláda, by mestá, obce a mestské časti nemuseli uniesť."  

Vladimír BAJAN, starosta MČ Bratislava-Petržalka:  

"Štátny rozpočet, ktorý v súčasnej dobe je v absolútnom rozpore so zákonnými povinnosťami miest 



a obcí. Čo je pre mňa najpodstatnejšie je skutočnosť, že nie je tam zakomponované žiadne navýšenie 
platov pre našich učiteľov. Za ďalšie, nie je možné, aby medziročne v desiatkach percent klesali 
výdavky na kapitály, to znamená prestaneme sa starať o vlastný majetok? Školy, ulice, cesty... to je 
nepredstaviteľné."  

Alžbeta OŽVALDOVÁ, starostka MČ Bratislava-Podunajské Biskupice:  

"Mestá, ktoré majú prebytky v hospodárení, tak prebytok dajú na rezervný fond a dlhé roky ich tam 
budú len počítať? Každý rok? Prečo nemôžeme modernizovať, prečo nemôžeme rekonštruovať, prečo 
nemôžeme rozvíjať obce a mestá?"  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Môj názor je podobný ako názor starostov mestských častí, spoločne sme sa zhodli na tom, že tak 
ako je projektovaný návrh rozpočtu, nie je prijateľný pre samosprávu a priklonil som sa k názoru, že 
treba s vládou diskutovať na tej zásadnej, strategickej úrovni, ktorú predstavuje pôda mimoriadneho 
snemu ZMOS-u."  

Redaktorka:  

"Jednotný názor medzi vládou a samosprávami nie je ani v otázke miery konsolidácie verejných 
financií, ku ktorým sa mestá a obce zaviazali ešte v roku 2012. Samosprávy tvrdia, že šetria na 
každom kroku, no financií, na rozdiel od kompetencií je stále málo."  

V. BAJAN:  

"Ak budeme ctiť, že existuje zákon, ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, že na samosprávu 
nesmie prejsť kompetencia, ktorá finančne nie je vybilancovaná, tak hrozí, že ďalšie zákony bude 
samospráva dávať na Ústavný súd. Jednoducho toto nie je spôsob, aby ministerstvo, keď chce šetriť, 
tak sa dohodne, ktorú kompetenciu nechce robiť a tú zákonom presunie na samosprávu. Toto 
jednoducho zásadne odmietame."  

A. OŽVALDOVÁ:  

"Odmietame v mene celej Bratislavy, aby sa hovorilo, že mestské časti, mestá a obce v rámci 
celého Slovenska nekonsolidujú."  

Redaktorka:  

"Regionálne združenie mestských častí sa chce k otázkam financovania samospráv vrátiť, to na 
mimoriadnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Na tejto pôde by sa malo hovoriť aj o zmene 
postavenia a financovania Bratislavy ako hlavného mesta."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Bratislavská mestská časť Lamač chce získať oficiálne stanovisko k zámerom vlády 
s rozostavanou nemocnicou Rázsochy. Od tejto informácie totiž závisí aj doriešenie územného plánu 
zóny Zečák, kde by mala byť výstavba rodinných domov. Vyjadrenie o tom, že vláda s dostavbou 
Rázsoch nepočíta Lamač zatiaľ nemá a to aj napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva 
prednedávnom predstavilo projekt novej nemocnice v úplne inej lokalite.  

Chcú pritiahnuť viac detí ku knihám. V novomestskej knižnici na Pionierskej ulici zriadili nové 
voľnočasové centrum pre deti a mládež. Školáci sa tam však nebudú len zabávať. Tety knihovníčky im 
rady pomôžu aj pri písaní domácich úloh."  

Redaktorka:  

"Miestnosť niekdajšej čitárne často zívala prázdnotou. Vedenie knižnice sa preto rozhodlo, že na 
mieste zriadi voľnočasové centrum, ktoré oddnes slúži deťom všetkých vekových kategórií 
i mamičkám s bábätkami."  

Jana VOZNÍKOVÁ, riaditeľka Knižnice Bratislava-Nové Mesto:  

"Omladilo sa nám sídlisko, zistili sme, že nám sme chodí viacej mamičiek na materskej dovolenke, 
častokrát mávame vozový park z kočíkov tuná pred oddelením, tak sme zvážili využiteľnosť týchto 
priestorov."  

Žiak ZŠ Sibírska:  

"Tak je to urobené, aj majú tu priestor pre malé deti a aj tie vyššie kategórie."  

Žiačka ZŠ Sibírska:  

"Potom, čo tu tie počítače budú, tak to je dobré, lebo deti, ktoré nemajú napríklad doma internet, no 
tak sem môžu ísť a keď niekto nemá tlačiareň, no tak tiež sem môže ísť. A môžu im tu aj 
s matematikou pomôcť."  

J. VOZNÍKOVÁ:  

"Máme špecializované knihovníčky, bývalé pani učiteľky, ktoré sa deťom môžu venovať aj pri 
písaní domácich úloh, pri vytváraní rôznych projektov, pri vzdelávaní sa."  



Redaktorka:  

"Centrum bude otvorené počas pracovných dní. Knižnica má ešte jednu novinku. Do prevádzky 
uviedla bibliobox. Zariadenie na samoobslužné vracanie kníh. Klienti knižnice ho nájdu pri vchode 
a k dispozícii bude 24 hodín denne, 7 dní v týždni."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Poslanci bratislavskej Dúbravky budú s mestom opäť rokovať o pozemkoch medzi ulicou Pod 
záhradami a Kostolom Ducha svätého. Magistrát hlavného mesta plánuje totiž zameniť toto územie 
s mestskou časťou za iné pozemky a umožní tak developerovi vybudovať Pod záhradami bytový 
komplex, ktorý sa pôvodne mal stavať na ulici Belopotockého. Proti zámene pozemkov však bojuje 
združenie za vytvorenie parku Pod záhradami.  

Chcete sa dozvedieť zaujímavé informácie o živote netopierov? Tak potom nezabudnite v sobotu 
14. septembra navštíviť Bratislavskú zoologickú záhradu. Od 13.00 do 16.00 hodiny je pre vás 
pripravený bohatý program, v ktorom budú mať hlavné slovo živé netopiere. Akciu Medzinárodná noc 
netopierov vyhlasuje už 17. rok sekretariát dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov.  

Tak to bola posledná informácia spravodajského bloku. Uvidíme sa o chvíľu pri relácii Metro dnes."  

 


