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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Rok 2014 nebude jednoduchý. Mesto škrtá kde sa dá a dlhov sa tak skoro nezbaví. Napriek tomu
rozpočet Bratislavskej organizácie cestovného ruchu narastie až o 30 percent. Popri Chorvátskom
ramene sa s výstavbou štvorprúdovky už nepočíta. Bratislavskú vodárenskú spoločnosť čaká
rekonštrukcia čističiek odpadových vôd vo Vrakuni a Petržalke za takmer 29 miliónov eur. Je načase
pozrieť si aktuálne správy z Bratislavy, dobrý deň.
Mesto finišuje s prípravou rozpočtu na budúci rok. Kým tohtoročný primátor označil prívlastkom
konzervatívny, ten na budúci rok sa javí ako problematický."
Redaktor:
"Bratislava hospodári v roku 2013 s rozpočtom vo výške 246 miliónov eur. Väčšiu časť zhltla
doprava dlhy z minulosti. Investičné projekty sú zabrzdené a s predajom majetku je to skoro na bode
mrazu.
Budúcoročný rozpočet sa javí ako veľmi konzervatívny?"
Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:
"Musím povedať, že sa javí v prvom rade ako problematický, pretože napríklad na strane príjmov
nám vypadávajú niektoré príjmy, s ktorými sme mohli počítať v roku 2013. Zoberte si dividendy
z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Táto spoločnosť sa rozhodla vo väčšej miere investovať
a s najbližšími dvoma rokmi nepočíta s dividendami pre mesto. Na druhej strane nám narastajú
výdavky, napríklad na európske fondy. Ideme vážne do rekonštrukcie Starého mosta, kde podiel
mesta v budúcom roku by mal činiť okolo tri - tri a pol milióna eur. To sú peniaze, ktoré v tohtoročnom
rozpočte v takom rozsahu neboli. Čiže na jednej strane sa vám znižujú príjmy, na druhej strane vám
narastajú výdavky - to sú veľmi zlé správy."
Redaktor:
"Mesto príde o ďalšie milióny z dane z príjmov fyzických osôb."
M. FTÁČNIK:
"Pretože pre budúci rok ideme s počtom obyvateľov 415 000, pričom sme ich ešte minulý rok mali
započítaných 430. To je výpadok asi na úrovni päť miliónov eur, čiže je tam niekoľko negatívnych
faktorov, s ktorými musíme pracovať. Čiže zostavenie toho rozpočtu bolo veľmi ťažké."
Ivo NESROVNAL, predseda finančnej komisie:
"Za poslancov môžem povedať, že napríklad nám sa za tento rok podarilo ušetriť mestu 2,7 milióna
eur našou poslaneckou aktivitou, činnosťou. Našli sme ich v nespárovaných pohľadávkach, o ktorých
mesto ani nevedelo. Takže tam stačí uplatňovať riadny manažment a zdravý rozum a tie peniaze sa
dajú nájsť. Prišli na to poslanci a tie peniaze budú použité čiastočne na tú zimnú údržbu a čiastočne
v roku 2014 na poslanecké priority."
Redaktor:
"O rozpočte na rok 2014 budú poslanci rokovať vo štvrtok 12. decembra."
R. ILIEV:
"Bratislavská vodárenská spoločnosť sa chystá zrekonštruovať čističku odpadových vôd vo Vrakuni
a Petržalke za takmer 29 miliónov eur. Rekonštrukcia je súčasťou veľkého projektu odkanalizovania
podunajskej časti bratislavského regiónu, čím by sa mala zvýšiť kvalita pitnej vody na Žitnom ostrove
aj v Dunaji. Práce sú naplánované do marca 2015.
Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na urbanistické riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke. Súťaž
má ukázať, ako bude vyzerať územie, ktorým by mal v budúcnosti viesť nosný systém mestskej
hromadnej dopravy."
Redaktorka:
"V súvislosti s výstavbou nosného dopravného systému vyvolal najväčšie vášne projekt
štvorprúdovej cesty pozdĺž Chorvátskeho ramena. Pre odpor väčšiny Petržalčanov napokon zo
zadania súťaže vypadol."
Daniela RODINOVÁ, vedúca referátu mediálnej komunikácie magistrátu:
"Tak ako v zadaní súťaže deklaroval primátor Milan FTÁČNIK verejný prísľub, ktorý znamená, že
v mene bratislavskej samosprávy konkrétne vyhlásil, že stredom Petržalky pozdĺž Chorvátskeho
ramena nebude vedená štvorprúdová komunikácia."

Redaktorka:
"Limity zastavania územia a zachovania, respektíve možného rozširovania zelených zón,
prepojenia dopravných systémov a rozvoja mobility, ktorá má preklenovať verejnú dopravu spolu
s pešou a cyklistickou majú určiť odborníci."
D. RODINOVÁ:
"Existenciu iných obslužných ciest má generovať súťaž, ktorá zadefinuje okrem iného ideové
východiská pre funkčné využitie centrálneho územia Petržalky. Riešené bude celé spomínané územie
Petržalky."
Redaktorka:
"Súťažné návrhy musia byť odovzdané do 31. januára budúceho roku. Oznámenie o pravidlách
súťaže návrhov je zverejnené na oficiálnej stránke mesta, tiež vo Vestníku verejného obstarávania, či
na stránke Slovenskej komory architektov."
R. ILIEV:
"Petržalka vysadí takmer 150 nových ihličnatých aj listnatých stromov. Najviac ich pribudne
na priestranstve pred Budatínskou 51, kde vysadia 16 javorov, tri borovice a dve okrasné
japonské čerešne. Rozsiahlejšiu výsadbu naplánovala mestská časť v tomto roku aj na
Humenskom námestí. Sadiť budú aj na Romanovej, Gwerkovej či Jiráskovej ulici. Zeleň
pribudne rovnako v Základnej škole Svätej rodiny na Gercenovej a v Materskej škole na
Jankolovej ulici.
Hlavné mesto navýšilo rozpočet Bratislavskej organizácii cestovného ruchu. Dostane o 30 percent
viac peňazí ako tento rok. Podľa jej predsedu si to organizácia zaslúži za dobré výsledky."
Redaktorka:
"Bratislavská organizácia cestovného ruchu vznikla v roku 2010. jej hlavnou úlohou je zlepšiť
povedomie o našom hlavnom meste doma, ale predovšetkým v zahraničí. V roku 2014 bude
hospodáriť s takmer 700 000 eurami."
František STANO, predseda Predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu:
"Máme také výsledky, že by sme mali všetci sa veľmi tešiť, a teda my sa tešíme a zaradili sme sa
na popredné, ak nie na prvé miesto v rámci európskych hlavných miest, čo sa týka nárastu
medziročného za prvý polrok tohto roku. Narástol nám aj počet turistov, ktorí prišli, aj počet nocí, ktoré
tu strávili o 20 percent, čo sú úžasné čísla."
Redaktorka:
"Bratislavská organizácia cestovného ruchu má zhruba 70 členov a okrem mesta sa aj oni
podieľajú na výške rozpočtu."
Redaktor:
"Tie peniaze prioritne idú do skvalitňovania služieb v rámci cestovného ruchu v Bratislave?"
F. STANO:
"Prioritne organizácia nášho typu by mala byť zameraná na marketing. To znamená, prioritne by
mali ísť do propagácie doma i v zahraničí. Sme si vedomí, že ten produkt cestovného ruchu, že aj
programy pre turistov sú ešte stále poddimenzované a že aj keď je naozaj veľa ponuky, tak ešte stále
väčšinovo je skôr pre obyvateľov ako pre turistov. To sa týka najmä, samozrejme, jazykovej bariéry.
Čiže aj tento rok, aj budúci budeme ešte dosť investovať aj do podpory programov."
Redaktorka:
"Výsledkom by malo byť čo najviac turistov, ktorí Bratislavou nielen prejdú, ale aj niekoľko dní
prenocujú."
R. ILIEV:
"Staré Mesto pozýva nielen Staromešťanov na veľkú brigádu do Medickej záhrady v stredu, 27.
novembra. V piatok a sobotu sa bude pre zmenu upratovať od rána v Staromestskej záhrade
v blízkosti Horského parku. Vchod je z Nekrasovovej ulice. Mestská časť chce tento vzácny priestor
zrevitalizovať a opäť sprístupniť verejnosti. Aj preto sa uchádza o grant z komunitárneho programu
Európskej únie.
Ak si radi prečítate dobrú knihu, nemali by ste v stredu o 17.00 chýbať v prednáškovej sieni
Univerzitnej knižnice v Bratislave. Spisovateľ Gustáv MURÍN krstí novú knihu s názvom Ondrej
Antovský varil pre kráľovnú. Ondrej Antovský patrí medzi špičky kuchárskeho umenia. Viac o jeho
živote i zopár zaujímavých receptov nájdete práve v najnovšej knihe Gustáva MURÍNA. No a autora
dnes hostíme aj v relácii Metro dnes. Hovoriť budeme aj o ďalšom pokračovaní úspešných Mafiánov.
Buďte pri tom."

