Vianočná výzdoba nie je žiaden lacný špás. Vo Viedni si ju platia samotní
obchodníci
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BRATISLAVA - Mnohí ľudia by si bez bohato vyzdobených ulíc a námestí Vianoce nevedeli ani
predstaviť. A hoci sú vianočné svetlá a ozdoby krásne, za tento "vianočný špás" zaplatíme nemalé
peniaze. Hlavné mesto plánuje na tohtoročnú výzdobu investovať vyše 57 tisíc eur, veľkosťou
porovnateľné Brno minie tieto sviatky 1,5 milióna korún, čo je približne 54 700 eur. Vo Viedni si však
za skrášlenie mesta zaplatia samotní obchodníci.
Na počudovanie mnohých Slovákov sa medzi TOP desiatku najlepších vianočných trhov sveta
dostali aj tie bratislavské. Na vianočnú výzdobu v hlavnom meste pritom idú každý rok nemalé
finančné náklady. Osvetlenie a vianočné ozdoby v Starom meste a Petržalke vyjdú dokopy za
približne 57 571 eur.
Mestská časť Staré Mesto tento rok ozdobila tradične ulice pešej zóny, konkrétne ide o ulice
Laurinská, Panská, Michalská, Sedlárska, Rybná brána a Ventúrska. "Výzdoba je inštalovaná od 22.
novembra 2013 do 6. januára 2014, celkové náklady dosahujú približne 6600 eur bez DPH, čo je
rovnaká suma ako vlani," uviedla hovorkyňa Starého mesta Alexandra Obuchová.
Od konca novembra svieti na Hviezdoslavovom námestí aj vianočný stromček, pričom sú na ňom
použité svetlá z minulého roku a montáž ako aj údržba je hradená zo sponzorských zdrojov.
Spolu so Starým mestom je nezanedbateľne vyzdobená aj Petržalka. Tá minie na montáž, údržbu
a demontáž prvkov osvetlenia 48 871,20 eur s DPH. Okrem tejto položky sa v súvislosti s prevádzkou
vianočnej výzdoby a osvetlenia platí aj spotreba elektrickej energie. "Predpokladané náklady na
spotrebu elektrickej energie v sezóne 2013/2014 sú 2 100 eur s DPH," spresnila tlačová tajomníčka
starostu Petržalky Michaela Platznerová. Od minulého roka pritom samospráva postupne
prechádza na diódy, čím sa snaží znižovať náklady a šetriť aj v tejto oblasti.
Jednou z najkrajších vianočných výzdob na Slovensku sa môže pýšiť aj Poprad. Napriek tomu, že
minulý rok vyšlo toto mesto pod Tatrami vianočné osvetlenie dokonca drahšie ako Bratislavu, tento rok
tomu tak nebude. "Montáž a demontáž vianočnej výzdoby v roku 2013 bude stáť cca 26-tisíc eur,"
uviedol hovorca mesta Poprad Marián Galajda.
Okrem toho však mesto dokúpi ďalší prvok do vianočnej výzdoby v hodnote približne 13-tisíc.
"Mesto zakúpi svetelnú sviečku na malý kruhový objazd, ktorá bola minulý rok len zapožičaná,"
upresnil Galajda. Náklady na prevádzku vianočnej výzdoby celkovú sumu veľmi nenavýšia. Budú
takmer na rovnakej úrovni, ako pri štandardnom verejnom osvetlení. "Počas rozsvietenia vianočnej
výzdoby funguje totiž verejné osvetlenie v obmedzenom režime," vysvetlil Galajda. Náklady na opravy
a výmenu poškodených prvkov zatiaľ nevedel odhadnúť.
Medzi najvyhľadávanejšie a najkrajšie vianočné trhy v Európe patria rozhodne viedenské. Rakúska
metropola na vianočnom osvetlení bezpochyby nešetrí. Jej financovanie však mesto prenecháva na
pleciach jednotlivých obchodníkov. "Tí na to dostanú finančnú podporu z Hospodárskej komory a z
Hospodárskej agentúry, avšak väčšiu časť nákladov na zaobstaranie, uskladnenie, montáž, servis a
prevádzkové náklady si musia zaplatiť sami," uviedla vedúca Kancelárie mesta Viedeň Compress
Erika Rožková.
Hospodárska komora s mestom Viedeň pritom tento rok zrušili dane z použitia. Nákupné ulice
Viedne preto ožili vianočným osvetlením už skôr a môžu ho nechať dlhšie. "Priemerná nákupná ulica
musela doteraz platiť asi 1300 eur spotrebnú daň. Predtým viselo osvetlenie 35 dní, teraz môže svietiť
asi desať týždňov. Nasvietených bude pritom takmer 20 kilometrov," vysvetlila Rožková.
Keďže si osvetlenie vo Viedni platia jednotliví obchodníci, celková suma za mesto nie je známa.
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