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Tonka DEŠKOVÁ, moderátorka:  

"Veľké bratislavské mestské časti budú finančne pomáhať menším častiam rovnakou výškou, ako 
keby ani nebola kríza. Bratislavskí poslanci tak zamietli návrh, že mieru solidarity veľkých častí 
k menším treba znížiť. Pokračuje Branislav HELDES."  

Branislav HELDES:  

"Bratislavské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka budú aj naďalej posielať 
menším častiam hlavného mesta 3% z peňazí, ktoré vyberú na daniach od fyzických osôb. Dohoda 
má vyrovnávať finančné rozdiely, keďže malé časti nie sú tak bohaté. Starostka Devína Ľubica 
KOLKOVÁ preto apelovala na mestských poslancov, aby zníženie solidarity nepodporili."  

Ľubica KOLKOVÁ:  

"Malé mestské časti sú odkázané na pomoc. Áno, systém je zlý."  

B. HELDES:  

"Podobne reagoval starosta Lamača Martin ŠRAMKO. Povedal, že jeho mestská časť prežije 
zníženie miery solidarity, ale s následkami."  

Martin ŠRAMKO:  

"Bude to krvácať vo všetkých častiach. Sociálna, kultúra, školstvo. U nás dôjde k jasnej deštrukcii."  

B. HELDES:  

"V roku 2008, keď so solidaritou súhlasili všetci bolo pred krízový, samosprávy problém nemali. Iná 
situácia je dnes a podľa niektorých poslancov je treba solidaritu znížiť z troch na dve percentá. Naoko 
banálne jedno percento, ale predstavuje značné finančné čiastky. Poslanec za Petržalku Oliver 
KRÍŽ."  

Oliver KRÍŽ:  

"V prípade mojej mestskej časti zníženie solidarity z troch na dve percentá činí vyše 200 000 eur."  

B. HELDES:  

"Ktoré mohla Petržalka minúť na svojom území a pre svojich obyvateľov. Avšak o to menej by 
dostali malé mestské časti, pre ktoré príspevok zo solidarity predstavuje značnú časť ich rozpočtu. Šéf 
finančnej komisie Ivo NESROVNAL povedal, že hlasovaním sa problém vyrieši asi ťažko. Treba 
o ňom ďalej hovoriť. Primátorovi Milanovi FTÁČNIKOVI vytkol, že urobil málo pre dohodu medzi 
bohatými a chudobnými časťami."  

Ivo NESROVNAL:  

"Nepokúsili ste sa ten materiál získať pre jeho konsenzus, takže ja nebudem hlasovať."  

B. HELDES:  

"Primátora sa nepriamo zastal Peter OSUSKÝ zo Starého Mesta. Povedal, že konsenzus, kde 
niekto má trvalo dávať a niekto by o to mal prísť, je nemožný.  

Peter OSUSKÝ:  

"Tu sa berie štyrom mestským častiam roky bez ďalšej diskusie. Nezačína ďalšia diskusia o tom, 
komu zobrať. Tu ide o to, komu zobrať menej a koľko menej."  

B. HELDES:  

"Starostom menších častí odkázal, aby sa nehrali na pekných. Nech zvýšia na svojom území dane 
a tak získajú peniaze. Nakoniec poslanci návrh na zníženie solidarity väčších častí k menším zamietli. 
Autor myšlienky starosta Petržalky Vladimír BAJAN."  

Vladimír BAJAN:  

"Rusovčania, Staromešťania, Novomešťania či Ružinovčania budú sa skladať na odmeny 
poslancom malých mestských častí starostom a (...) úradov, jednoducho považujem to za nezmysel."  

B. HELDES:  

"A rozhodnutie väčšiny bratislavských mestských poslancov označil za farizejstvo, pretože návrh, 
aby sa na solidarite podieľalo aj mesto, zamietli. A chcú naďalej brať len od štyroch najväčších častí 
hlavného mesta. Malé mestské časti si v budúcom roku rozdelia vyše 2 milióny eur."  

 


