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Matúš JACO, moderátor:  

"Takzvaný systém solidarity je zlý, tvrdia najväčšie bratislavské mestské časti s tým, že ho chcú 
prehodnotiť. Podľa mechanizmu práve väčšie časti pomáhajú finančne tým menším. Každá strana má 
vlastný argument. Väčšie samosprávy tvrdia, že ich príjmy na jedného obyvateľa zostávajú za 
menšími. Tie zase tvrdia, že zníženie miery solidarity ich môže zlikvidovať."  

Lucia MÁČEKOVÁ, redaktorka:  

"Solidaritu upravuje štatút hlavného mesta tak, že jej výška nesmie byť nižšia ako tri percentá. Štyri 
veľké časti Bratislavy tak dávajú časť daňových príjmov v prospech 7 malých. Malé samosprávy 
pritom do rozpočtu dostávajú rovnako. Bez ohľadu na počet obyvateľov približne 300-tisíc."  

Miroslav ŠTEFÁNIK, prednosta MiÚ MČ Bratislava - Petržalka:  

"My sme síce veľká mestská časť, čo sa týka počtu, ale keď sa prepočíta príjem na obyvateľa a po 
zohľadnení solidarity, tak sme jednoznačne na poslednom mieste."  

L. MÁČEKOVÁ:  

"Veľké časti navrhujú solidaritu znížiť na polovicu. Podľa analýzy, ktorú si dala vypracovať 
Petržalka, v príjmoch na jedného obyvateľa vedie Devín, Čunovo a Jarovce. Sama však stojí na 
opačnej strane."  

M. ŠTEFÁNIK:  

"Čunovo môže poskytnúť svojim obyvateľom štvornásobok, takmer päťnásobok väčšie služby 
alebo väčší rozsah služieb ako Petržalka."  

L. MÁČEKOVÁ:  

"Zníženie solidarity žiadali aj Novovešťania."  

Marek TETTINGER, hovorca MiÚ MČ Bratislava - Nové Mesto:  

"V prípade Nového Mesta by to znamenalo zníženie príspevku z 240-tisíc eur ročne na 120-tisíc 
eur."  

L. MÁČEKOVÁ:  

"Malé časti tvrdia, že takýto krok by bol likvidačný. Štatistiku považujú za neobjektívnu, nakoľko 
neodráža hustotu osídlenia."  

Ľubica KOLKOVÁ, starostka MČ Bratislava - Devín:  

"Na tej istej ploche, ktorú mestská časť Petržalka udržiava za porovnateľné náklady tak ako aj 
Devín, býva nepomerne viacej obyvateľov. Do pomaly dvoch petržalských panelákov možno bývajú 
všetci Devínčania."  

Peter ŠRAMKO, starosta MČ Bratislava - Lamač:  

"Nám chcú zobrať 150-tisíc. To je také číslo, ktoré nám zasiahne do kompetencií."  

Ján MRVA, starosta MČ Bratislava - Vajnory:  

"My nebudeme mať potom na opravy školy, ciest, budeme musieť redukovať úrady."  

L. MÁČEKOVÁ:  

"Tému solidarity otvoria všetky samosprávy už zajtra na spoločnom rokovaní. Padať budú aj 
návrhy, či sa nevrátiť k systému z roku 2008, keď do solidarity prispievali aj stredné časti a medzi malé 
sa suma delila podľa počtu obyvateľov."  

M. ŠTEFÁNIK:  

"Možno do toho zasiahnuť aj mesto, nech je aj hlavné mesto solidárne voči mestským častiam."  

M. JACO:  

"No a v téme budeme pokračovať, v štúdiu vítam Ľubomíra ANDRASSYHO, hovorcu mesta 
Bratislavy. Pán ANDRASSY, na konci príspevku odznela výzva na solidaritu zo strany mesta. Môžete 
na to zareagovať?"  

Ľubomír ANDRASSY, hovorca primátora Bratislavy:  

"V prvom rade prajem pekný podvečer vašim divákom a môžem povedať, že alebo reagovať 
otázkou, že či mesto nie je solidárne s mestskými časťami? No určite áno. Veď ak si vezmeme, že 
vyzbierané peniaze napríklad na dani z nehnuteľnosti prerozdeľujem 50 k 50 percentám a napríklad 
podielové dane prerozdeľujeme približne 33 k 67 percentám a zároveň mesto znáša všetky náklady, 
ktoré sú spojené s mestskou hromadnou dopravou, s mestskou políciou, s verejným osvetlením, 



s odvozom komunálneho odpadu, tak to všetko sú veci, ktoré neprenáša Magistrát Bratislavy na 
mestské časti a to je prejav tej maximálnej solidarity, ktorú dnes aj z hľadiska finančných možností 
bratislavského magistrátu vieme ponúknuť mestským častiam. O tom princípe solidarity, o ktorom 
hovoria starostovia, to je princíp solidarity dohodnutý medzi nimi navzájom, teda ako si prerozdelia oni 
tie peniaze, ktoré dostávajú z mestského rozpočtu."  

M. JACO:  

"Pán ANDRASSY, zajtra by sa mali stretnúť s primátorom, ak sa dohodnú, dohodnú sa a aký bude 
ďalší postup a čo bude, ak sa nedohodnú?"  

Ľ. ANDRASSY:  

"Zajtra na rokovaní mestských častí, starostov zo 17 mestských častí, sa zúčastní aj primátor Milan 
FTÁČNIK. Dnes je situácia taká, že štyri veľké mestské časti prispievajú solidárne tými troma 
percentami, čo je okolo 2,3 milióna eur na fungovanie 7 malých mestských častí. Otázka je tá, či 
môžeme zmenšiť tú mieru solidarity z troch percent na dve, dve a pol, jeden a pol percenta alebo 
vieme zatiahnuť do toho princípu solidarity aj stredné mestské časti, ktoré sa dnes na tejto myšlienke 
nepodieľajú."  

M. JACO:  

"To je jedna z možností a ak sa nedohodnú, budete zasahovať do toho sporu?"  

Ľ. ANDRASSY:  

"Nielen či sa mestské časti dohodnú alebo nie, definitívne rozhodnutie, aj keby sa dohodli, aj keď 
sa nedohodnú, tak definitívne rozhodnutie majú v rukách mestskí poslanci, pretože oni môžu 
rozhodnúť, či zmenia štatút hlavného mesta a či sa ten trojpercentný princíp miery solidarity premietne 
do budúcnosti. Ja musím povedať, že najdôležitejšia myšlienka solidarity sa uplatňuje vtedy, keď sú 
ťažké časy. V dobrých časoch každý vie pomôcť, vie rozdať z toho, čo má navyše. Ale v tých ťažkých 
časoch je princíp solidarity podstatný a preto primátor Milan FTÁČNIK chce nájsť zhodu na tom, že 
ako..."  

M. JACO:  

"Ďakujem pekne. Nechajme ich zajtra na to ich stretnutie, nech sa dohodnú."  

Ľ. ANDRASSY:  

"Určite."  

M. JACO:  

"Ďakujem pekne za návštevu v štúdiu."  

Ľ. ANDRASSY:  

"Ďakujem, dovidenia."  

 


