Bratislavský región ako od macochy
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Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy zásadne odmieta národný
projekt Podpora opatrovateľskej služby v podobe, ktorá sa k bratislavskému regiónu stavia
macošsky.
Starostovia mestských častí Bratislavy sa na tomto stanovisku zhodli na rokovaní regionálneho
združenia, ktoré sa konalo 18. júla. Zároveň vyjadrili presvedčenie, že Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR je povinné nájsť riešenie pre bratislavský región.
Národný projekt financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu má výrazne pomôcť
zabezpečovaniu opatrovateľskej služby, na ktorú občania často doplácajú nemalé sumy. Jeho cieľom
je zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch a umožniť občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím, ako aj občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a
komunite s náležitou odbornou pomocou. Z pohľadu bratislavských starostov, ale aj predstaviteľov
Združenia miest a obcí Slovenska, má však tento projekt vážnu chybu krásy uskutočňovať sa má po
celom Slovensku s výnimkou bratislavského regiónu.
Ak odhliadneme od ostatných troch okresov kraja, minimálne hlavné mesto je ,,staršie" ako priemer
Slovenska. Potvrdzuje to aj analýza z dielne Komunálneho výskumného a poradenského centra, n. o.,
Priešťany. Uvádza sa v nej, že kým v rámci celého Slovenska v roku 2010 tvorili občania 65-roční a
starší 12,38 percenta obyvateľov, v Bratislave to bolo až 13,58 percenta. A kým index starnutia na
Slovensku predstavoval v tom čase 81,01 %, v Bratislave to bolo 109,86 %. A trend starnutia
populácie pokračuje.
,,Národný projekt môže byť len vtedy národný, keď je podchytené celé územie, a nie len jeho časť.
A v Bratislave treba, aby bola podporená opatrovateľská služba," tvrdí predseda regionálneho
združenia bratislavských mestských častí, starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý o tejto
záležitosti mieni rokovať s kolegami z ostatných regionálnych združení obcí a miest v kraji. Avizoval,
že v auguste sa stretne so starostami z pezinského a podunajského regónu a zo Záhoria.
Zásadné NIE povedalo regionálne združenie aj v prípade právnej analýzy z dielne bratislavského
magistrátu, ktorá sa týka predchádzajúceho písomného stanoviska starostu mestskej časti v prípade
schvaľovania nájmu nehnuteľnosti majetku v priamej správe hlavného mesta. Analýza totiž dospela k
záveru, že primátor nemá povinnosť žiadať o predchádzajúci písomný súhlas starostu, resp. mestskej
časti, ak ide o nájom nehnuteľného majetku v priamej správe hlavného mesta a mestské
zastupiteľstvo môže schvaľovať návrh na uzatvorenie nájmu takéhoto majetku bez
predchádzajúceho písomného stanoviska starostu dotknutej mestskej časti. Regionálne združenie
takúto filozofiu odmieta.
,,Mesto je verejnoprávna korporácia, a nie súkromná osoba," oponuje Vladimír Bajan. ,,Preto je
veľmi dôležité, aby orgány Bratislavy a orgány mestských častí postupovali napríklad aj pri nakladaní
s majetkom Bratislavy vo vzájomnej súčinnosti a so znalosťou miestnych pomerov. Napokon,
mestské časti najlepšie poznajú potreby konkrétnych území." Prítomní starostovia podporili názor V.
Bajana, že vydávanie predbežných stanovísk mestských častí by bolo vhodné zakomponovať do
štatútu hlavného mesta, aby nebol dôvod na ich spochybňovanie. O návrhu magistrátu mienia
bratislavskí starostovia rokovať s primátorom v septembri.
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