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Jana MAJESKÁ, moderátorka:  

"Dlho diskutovaný princíp solidarity v hlavnom meste Slovenska sa meniť nebude. Poslanci 
bratislavského zastupiteľstva dnes definitívne nepodporili návrh znížiť poplatky menším mestským 
častiam. Tým doteraz prispievali štyri najväčšie, konkrétne tromi percentami zo svojich ročných 
príjmov."  

Matúš JACO, redaktor:  

"Návrh znel znížiť objem platby z troch na dve percentá. Napríklad mestská časť Devín, ktorá je 
okrem iného aj v nútenej správe, by tam prišla o 100-tisíc eur a teda pätinu svojho aktuálneho 
rozpočtu."  

Ľubica KOLKOVÁ, starostka MČ Bratislava-Devín:  

"Predstavuje to balík, ktorý sme pravidelne vyčleňovali na potrebné opravy majetku. Ten majetok 
skutočne je vo veľmi zlom stave."  

M. JACO:  

"200-tisíc eurami by si ale prilepšil napríklad Ružinov, ktorý s Petržalkou, Starým a Novým 
Mestom spoločne na princíp solidarity prispievajú."  

Dušan PEKÁR, starosta MČ Bratislava-Ružinov:  

"My nemáme zrekonštruované ešte všetky školy, materské, základné a máme do čoho investovať 
týchto 200-tisíc."  

M. JACO:  

"Hlasovaniu predchádzala aktívna diskusia a ako inak, takzvaní veľkí starostovia obhajovali 
zníženie príspevku, tí malí zase vysvetľovali, že peniaze zo solidarity nevyhnutne potrebujú."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Prezentujte sa a hlasujte."  

M. JACO:  

"Zmena štatútu mesta nakoniec neprešla a starosta Petržalky neskrýval sklamanie."  

Vladimír BAJAN, starosta MČ Bratislava-Petržalka:  

"Viem, že je to zlé, ale platia to štyria, to je farizejstvo a tvári sa, že sa to chcelo riešiť. Nechcelo sa 
to riešiť, lebo to bolo politicky nepríjemné pre SDKÚ, ktorá má väčšinu starostov v malých mestských 
častiach."  

Sven ŠOVČÍK, predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS a Most-Híd:  

"No samozrejme, v našom poslaneckom klube je šesť starostov aj z veľkej časti, aj z malých 
mestských častí. Ja si nemôžem dovoliť takúto rozbušku, ktorá tu bola medzi nás hodená akceptovať."  

M. JACO:  

"Diskusia o princípe solidarity sa po takmer ročných debatách končí. Niektorí starostovia 
odchádzajú spokojní, iní zase s takzvane dlhým nosom. Všetci sa ale zhodujú na jednom, že je 
potrebné diskutovať ďalej a to o ďalšom ekonomickom a kompetenčnom rozdelení mesta."  

M. FTÁČNIK:  

"Padol tu návrh podľa mňa konštruktívny, aby sme urobili audit kompetencií vo vnútri mesta. Toto 
si myslím, že bude to racionálne východisko."  

 


