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Silvia ŠEPTÁKOVÁ, moderátorka:  

"Poslanci o vyhlásení časti lesoparku za rezerváciu nakoniec nerokovali. V Novom Meste otvorili 
bezplatnú právnu poradňu, pomôcť by mala najmä seniorom. Petržalka vyčlenila tisíce eur na 
čipovanie psov zbytočne. Doplatila na chaos v legislatíve. Redakcia Televízie Bratislava pre vás aj vo 
štvrtok spracovala témy, ktorými dnes žilo hlavné mesto. Dobrý deň.  

Poslanci mali dnes na zasadnutí mestského parlamentu rozhodnúť o vyhlásení bezzásahového 
územia alebo rezervácie v Mestských lesoch. Primátor Milan FTÁČNIK však materiál z rokovania 
napokon stiahol, chce ho nechať dopracovať."  

Redaktor:  

"Materiál o vyhlásení Evolučného parku napokon nebol jediným. Podľa viacerých poslancov 
nedopracovaným bodom. Pridal sa k nemu aj odpredaj sídla pohrebníctva Marianum či inventarizácia 
majetku Dopravného podniku.. Hlasovať o týchto bodoch sa bude opäť o mesiac. Časť Mestských 
lesov si tak na bezzásahové územie musí ešte počkať. Ak vôbec."  

Ján BUDAJ, námestník primátora Bratislavy:  

"No zdá sa, že niektoré hlasovanie môžu prísť aj na stôl a tuná sa poslanci bránia, len aby to 
neskončilo tak, že niektorí sú vlastne proti a pred voľbami do VÚC nechcú, aby sa to občania 
dozvedeli."  

Redaktor:  

"Ak by dnes poslanci rozhodli, ťažké stroje by pomaly ale isto museli z územia vycúvať. Stopla by 
sa ťažba dreva a Mestské lesy by začali prichádzať o zisky."  

Vladimír KUTKA, riaditeľ Mestských lesov:  

"Mne je to v podstate jedno, ako čo sa týka, ako rozhodne mesto, že tam bude mať, tak budeme to 
spravovať. Keď budú chcieť mať rezerváciu, budú chcieť mať bezzásahovú zónu alebo 
obhospodarovaný les, tak my budeme spravovať ako to, čo tam bude. Čiže tie aktivity okolo toho 
vnímam, že niekto chce zmeniť režim fungovanie v lesoparku, a keď mesto sa rozhodne, že tam chce 
mať niečo iné, nemáme s tým problém."  

Redaktor:  

"Problém je však vo výške peňazí, o ktoré by lesy prišli. Kým Vladimír KUTKA hovorí o státisícoch, 
primátor je presvedčený, že je to menej."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Ten státisícový schodok, ktorý vyčíslil pán riaditeľ, keď sme podrobili bližšej analýze, tak sme 
zistili, že ide o desiatky tisíc eur. Čiže nie sú to také hrozitánske sumy aké to na začiatku vyzerali. 
Budeme sa tým zaoberať pri rozpočte 2014."  

Redaktor:  

"Čo chýbalo v pôvodnom materiáli o vyhlásení parku väčšine poslancom, kedy budú o ňom opäť 
hlasovať a aký na to majú názor ochranári, to sa už dozviete vo štvrtkovej relácii Čas pre občana."  

S. ŠEPTÁKOVÁ:  

"V bratislavskej MHD by malo pribudnúť sto nových autobusov. Dopravný podnik ich chce nakúpiť 
pomocou úveru. Päťdesiat sólo a päťdesiat kĺbových autobusov tak nahradí najstaršie vozidlá, ktoré 
dopravca postupne vyraďuje. Na novembrové rokovanie zastupiteľstva by mal Dopravný podnik 
pripraviť nielen návrh na zakúpenie, ale aj na zabezpečenie bankového úveru.  

Samospráva Petržalky opäť doplatila na chaos v legislatíve. Tentoraz sa dotkol najmä 
majiteľov psov. Karty zamiešala opätovná zmena veterinárneho zákona."  

Redaktorka:  

"Kým ešte začiatkom týždňa sa hovorilo o povinnom celoplošnom čipovaní psov, dnes je 
realita úplne iná. Po zmene veterinárneho zákona musia byť začipované len tie zvieratá, 
s ktorými majitelia vycestujú za hranice Slovenska. Zmena legislatívy sa dotkla aj Petržalky, 
ktorá chcela v tomto smere vyjsť svojim obyvateľom v ústrety."  

Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:  

"Vzhľadom na náklady, ktoré by mali naši spoluobčania spojené s čipovaním psov sme na 
návrh pán poslanca BUČAN navrhli, aby sme im refundovali časť nákladov spojených s týmto 
úkonom. Keďže poslanci Národnej rady v tomto čase rozhodli o tom zmenia povinnosť na 



dobrovoľnosť, predovšetkým pre tie zvieratá, ktoré budú cestovať po krajinách Európskej únie, 
tak sme tento projekt zastavili."  

Redaktorka:  

"Na bezplatné začipovanie chcela samospráva vyčleniť 15 000 eur. Po zmene legislatívy 
plánuje financie použiť na zveľadenie verejných priestranstiev, podporu čistoty v území či na 
dobudovanie detských ihrísk."  

V. BAJAN:  

"V týchto dňoch som dostal návrh jednej našej občianky, ktorá odporúča, aby sme časť 
tých peňazí zvážili, či nedáme na refundáciu tým občanom, ktorí boli zodpovední, splnili si zo 
zákona termíny a teraz vlastne zistili, že to robili zbytočne."  

Redaktorka:  

"O tom, ako sa definitívne peniaze prerozdelia rozhodne finančná komisia petržalského 
zastupiteľstva."  

S. ŠEPTÁKOVÁ:  

"Dopravný podnik Bratislava posilní, tak ako každý rok počas Dušičiek autobusovú aj trolejbusovú 
dopravu v okolí cintorínov. V dňoch 1. - 3. novembra budú zároveň premávať aj dva mimoriadne 
autobusové spoje - linky X38 a X80. Cestujúca verejnosť nájde podrobnejšie informácie na webovej 
stránke Dopravného podniku.  

Súťaž na prevádzkovateľa dvojsedačkovej lanovky, ktorá spája Železnú studničku a Kamzík sa 
skončila bez víťaza. Mestská časť Nové Mesto ju preto vyhlási ešte raz."  

Redaktorka:  

"Nové Mesto vyhlásilo súťaž na prenájom lanovky ešte v júli. Prihlásil sa jediný uchádzač, avšak 
neúspešne. Stopkou pre záujemcu boli formálne nedostatky."  

Robert MOLNÁR, riaditeľ EKO podnik VPS:  

"Dôvod, že bol vyradený jediný vlastne záujemca bol v tom, že tam bola podmienka, aby nebol 
výpis z obchodného registra starší ako jeden mesiac, čo nesplnili."  

Martin BÖHM, vedúci kancelárie starostu MČ Bratislava-Nové Mesto:  

"Tú súťaž vyhlásime ešte raz a snáď ako, už to prebehne pozitívne."  

R. MOLNÁR:  

"Momentálne prevádzkujeme lanovku tak ako doposiaľ, všetkých srdečne pozývame na to, aby sa 
došli zviezť, čiže celé zimné obdobie až do jari sa určite nič nezmení."  

Redaktorka:  

"Mestská časť vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž čo najskôr. Predtým však pravdepodobne 
upraví podmienky. Samospráva sa lanovku rozhodla prenajať pre vysoké prevádzkové náklady, ktoré 
prevyšujú zisky, čo každý rok výrazne zaťažuje jej rozpočet. V minulom roku dosiahli príjmy 66 000 
eur, pričom náklady boli 254 000."  

S. ŠEPTÁKOVÁ:  

"A v Novom Meste ešte zostaneme. Mestská časť totiž otvorila pre svojich obyvateľov bezplatnú 
právnu poradňu. Záujemcovia o radu právnika ju nájdu v budove miestneho úradu na Junáckej ulici. 
Otvorená bude vždy v pondelok a v stredu. Novomešťania sa môžu prísť poradiť v otázkach exekúcie, 
rozvodu či dedičského konania. Predpokladá sa, že poradňa pomôže najmä seniorom, ktorí sa často 
stávajú obeťami podvodníkov a právnu pomoc si za vlastné peniaze nemôžu dovoliť.  

Rázusovo nábrežie oddnes skrášľuje nový pomník Martina Rázusa. Slávnostne ho odhalili pri 
príležitosti 75. výročia smrti a 125. výročia narodenia tohto významného slovenského spisovateľa, 
publicistu, evanjelického kňaza a politika. Pomník je dielom dvoch mladých umelcov - výtvarníka 
Martina DZUREKA a architekta Daniela BARTOŠA, víťazov verejnej súťaže z roku 2008.  

Vysielanie televízie Bratislava pokračuje Metrom dnes, buďte pri tom."  

 


