MÁ BRATISLAVA PRIVEĽA MESTSKÝCH ČASTÍ?
(03.01.2013; Rozhlasová stanica Slovensko; Popoludnie na Slovensku; 15.50; 3 min.; KARMANOVÁ Martina)

Števo DVORSKÝ, moderátor:
"Počet mestských častí Bratislavy sa možno zníži, malé časti zápasia s nedostatkom peňazí a tak
sa ozývajú hlasy, že by sa mali spojiť do väčších celkov. Primátor hlavného mesta Milan FTÁČNIK pre
Rádio Slovensko pripustil, že jedným z riešení by bolo, aby sa Bratislava zo súčasných 17 častí scelila
do piatich. Slovo má Branislav HELDES."
Branislav HELDES, redaktor:
"Hlavne menšie mestské časti Bratislavy majú problém utiahnuť bežnú prevádzku. Živia ich aj
príspevky veľkých častí v rámci solidarity. Tie sa búria a odkazujú. Menšie časti, zlúčte sa. Sme
v kríze a počty úradníkov treba znížiť. Starosta Petržalky Vladimír BAJAN sa preto pýta:"
Vladimír BAJAN:
"Nie je dlhodobo udržateľné, aby sme mali 17 starostov a primátora, 341 poslancov, 18
plnomocných úradov a neviem koľko podnikov."
B. HELDES:
"Nechceme zaniknúť. Odkazujú menšie mestské časti. Starostka Devína Ľubica KOLKOVÁ."
Ľubica KOLKOVÁ:
"To by určite neboli mestské časti a starostovia, to by určite bol koniec samosprávy."
B. HELDES:
"Radikálnejší bol mestský poslanec Oliver KRÍŽ."
Oliver KRÍŽ:
"Ak malé mestské časti nevedia hospodáriť s financiami, ktoré im prináležia, potom veľmi ťažko
budú obhajovať svoju vlastnú existenciu. Môžu existovať kultúrne a tak ďalej, ale nie samosprávne,
nie finančne."
B. HELDES:
"Poslanec Sven ŠOVČÍK prirovnal prichádzajúce úvahy o znižovaní počtu mestských častí
k Európe. Sú veľké štáty ako sú Nemecko a Francúzsko. Finančné rozdiely medzi menšími štátmi rieši
kohézny fond. A nikto existenciu malých štátov nespochybňuje."
Sven ŠOVČÍK:
"Ako keby niekto v Európe povedal. Tak viete čo, Rakúšania, Česi, Slováci a Maďari dajte sa do
kopy, vytvorte jeden štát, aby ste boli vyvážení partneri Nemecka a Francúzska. No tak to je pre mňa
absurdita."
B. HELDES:
"Poslankyňa hlavného mesta Júlia ONDRIŠOVÁ preto bila na poplach."
Júlia ONDRIŠOVÁ:
"Koho potom už bude zaujímať aké tradície a história bola v Jarovciach, Rusovciach, Lamači
a podobne. Aké sme tam mali zvyky, hody. Kto sa potom bude obliekať do tých krojov."
B. HELDES:
"Reaguje Oliver KRÍŽ."
O. KRÍŽ:
"Tak ako sa množstvo Petržalčanov oblieka do svojho kroja, čo sú teplákové súpravy s kapucou,
tak každá malá mestská časť môže sa obliekať do svojho kroja, tomu nemôžeme brániť, ale
jednoducho keď nedokážu ufinancovať svoju mestskú časť, tak nemôžu mať svoj úrad."
B. HELDES:
"Zlučovanie úradov by ušetrilo výdavky na platy starostov, ich zástupcov, prednostov miestnych
úradov, aj miestnych poslancov. Profesor Marián VRATKO z Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave hovorí, že logicky je súčasných 17 mestských častí Bratislavy veľa. Lenže
v tomto prípade nie je možné uvažovať len racionálne. Existujúce časti síce majú nevyvážený počet
obyvateľov, no majú svoje špecifiká, ktoré môžu bežným ľuďom vyhovovať."
Marián VRATKO:
"Do tých prímestských častí možno dochádzajú práve preto, že chcú využiť tú hodnotu a charakter
tej prímestskej časti."
B. HELDES:

"Marián VRATKO napriek tomu znižovanie nezatracuje."
Marián VRATKO:
"Počet obvodov by sa mohol znižovať, ale veľmi citlivo a najmä so súhlasom tých obyvateľov,
ktorých sa to dotýka."
B. HELDES:
"Primátor hlavného mesta Milan FTÁČNIK ako príklad uviedol Dánsko, kde sa už znižoval počet
územných celkov a uvažuje o tom aj Fínsko. Všetko s cieľom šetrenia a zefektívnenia peňazí.
Príkladom je aj susedná Praha."
Milan FTÁČNIK:
"Ani Praha nemá mestské časti orientované tak, že je Malá Strana, Smíchov, Karlov. Máte Praha
1, Praha 2, Praha 3. Jednoducho isté administratívne členenie dostalo prednosť."
B. HELDES:
"Bude však nutné urobiť audit kompetencií mesta a jeho častí. A koľko peňazí stojí ich výkon.
Audit, ktorý by mal byť hotový do júna, by mal odpovedať na otázku, či by prípadné zlúčenie menších
mestských častí prinieslo reálne úspory. Potom sa rozhodne, či bude mať Bratislava namiesto 17, len
päť mestských častí."

