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Moderátor:
"Bratislavský Starý most môže aj po rozobratí zarábať, ale nie hlavnému mestu. Spoločnosť
Eurovia má podľa uzavretej zmluvy právo speňažiť niekoľko tisíc ton konštrukcie. Magistrát môže svoj
kus iba darovať. V hre je preto úvaha o tom, že by ho posunul mestským častiam, ktoré ho už môžu
predať. Otázne je, či časť mosta vôbec skončí na východe Slovenska."
Ivan JANKO, redaktor:
"Bratislavskí mestskí poslanci odhlasovali, že primátor Milan FTÁČNIK môže časť Starého mostu
darovať nielen štyrom východoslovenským obciam, ale aj dvom mestským častiam."
Ľubomír ANDRASSY, riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy:
"Pre nás je rozhodujúce to, aby ten, komu darujeme časť mosta, aby to bezodkladne odviezol z
priestorov Starého mosta, aby s tým naložil podľa nás s čo najlepším verejným záujmom."
I. JANKO:
"Mestské časti Bratislava-Staré Mesto a Petržalka môžu vďaka tomu získať neplánovanú sumu do
svojho rozpočtu."
Alexandra OBUCHOVÁ, hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
"Staré Mesto túto možnosť víta, bude to však predmetom ešte ďalších rokovaní."
Michaela PLATZEROVÁ, hovorkyňa mestskej časti Petržalka:
"Pán BAJAN v liste pánovi primátorovi, ktorý bol odoslaný myslím si, že 6. novembra, vyjadril
taký názor, že by bolo celkom vhodné, keby sa táto konštrukcia vlastne toho bývalého mosta
speňažila."
I. JANKO:
"Podľa starostu Petržalky Vladimíra BAJANA má časť konštrukcie, ktorá je majetkom
magistrátu hodnotu asi milión eur. o most ale už dávnejšie prejavili záujem štyri východoslovenské
obce Kladzany, Hencovce, Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo."
Ľ. ANDRASSY:
"Tie si však musia byť vedomé, že minimálne odstránenie a prevoz by bol niekde na úrovni
100-tisíc eur a tieto finančné náklady by museli oni znášať."
Andrej KULÍK, starosta obce Dlhé Klčovo:
"Sme schopní na vlastné náklady tento most pretransportovať na východ. Záleží len od poslancov
mestského zastupiteľstva Bratislavy, aby nám to odklepli."
I. JANKO:
"O osude menšej časti konštrukcie sa rozhodne na stretnutí starostov s primátorom, zvyšok
zostane spoločnosti Eurovia, ktorá bude most odstraňovať."
Lucia KOMANICKÁ, Eurovia:
"Spoločnosť Eurovia bude pri demontáži a likvidácii Starého mosta postupovať v súlade s platnou
zmluvou o dielo a súťažnými podmienkami, kde určené časti mosta budú odovzdané mestu a ostatné
zošrotované ako odpad."
I. JANKO:
"Spoločnosť Eurovia navyše oznámila, že most definitívne pre verejnosť uzatvoria 2. decembra.
Ivan JANKO, RTVS."

