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Jozef DÚBRAVSKÝ, moderátor:
"Medzi bratislavskými mestskými časťami sa rozpútal boj o peniaze. Veľké
mestské časti chcú obmedziť takzvaný solidárny príspevok, ktorý dávajú malým
mestským častiam."
Martina MACKOVÁ, redaktorka:
"Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Z pokladníc štyroch veľkých
mestských častí ročne ubudnú stovky tisíc eur, ktoré zo solidarity posielajú malým
mestským častiam. Tvrdia však, že aj ich rozpočty sú pre krízu napäté a prišli preto
s návrhom znížiť solidárny príspevok z troch na dve percentá. Argumentujú aj tým, že
príjmy na jedného obyvateľa sú s veľkých častiach menšie."
Martin MIŠKOV (nezávislý), zástupca starostu Petržalky:
"My sme na tom najhoršie. U nás to v prepočte vychádza okolo sto eur na
obyvateľa. Kdežto v malých mestských častiach sa to hýbe od tristo až do štyristo
eur."
Tomáš HALÁN, hovorca MČ Bratislava - Staré Mesto:
"Staré Mesto je za zníženie príspevku solidarity pre iné menšie mestské časti.
Takto ušetrené finančné prostriedky by Staré Mesto mohlo využiť na verejný
poriadok, čistotu, na opravy ciest prípadne budov, škôl, ktoré to nevyhnutne
potrebujú."
M. MACKOVÁ:
"Napríklad Petržalka ročne prichádza o približne 600-tisíc eur. Po znížení
príspevku by jej v rozpočte pribudlo 200-tisíc. Starostovia malých častí sú logicky
proti."
Pavel ŠKODLER (nezávislý), starosta MČ Bratislava - Jarovce:
"By sme obmedzili finančné prostriedky na údržbu zelene, na údržbu chodníkov,
údržbu ciest. Na budúci rok sme chceli orientačný systém urobiť, zateplenie
zdravotného strediska a výmenu strechy."
M. MACKOVÁ:
"Napríklad v Devíne, ktorý je v nútenej správe, tvorí solidárny príspevok až dve
tretiny z príjmov. Znížením o jedno percento by mestská časť prišla o stotisíc eur."
Ľubica KOLKOVÁ (nezávislá), starostka MČ Bratislava - Devín (telefonát):
"Zrejme nebudeme môcť opravovať veci, napríklad teraz nám tečie strecha na
škole. Neviem, kde na to zoberieme peniaze."
M. MACKOVÁ:
"Definitívne slovo budú mať mestskí poslanci."
Ľubomír ANDRASSY, hovorca primátora Bratislavy:
"Tento návrh musí byť prerokovaný v miestnych zastupiteľstvách a ak minimálne
desať miestnych zastupiteľstiev povie, že s tým súhlasí, tak následne o zmene
štatútu a o prijatí tejto zmeny rozhodnú tri pätiny poslancov z prítomných na
rokovaní."
M. MACKOVÁ:
"Ak návrh prejde, platiť začne od januára."

