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Martina Gapčová, moderátorka:
"Bratislavské veľké mestské časti dávajú ročne zo svojich príjmov tri percentá menším mestským
častiam. V predchádzajúcom volebnom období sa veľké samosprávy pokúsili neúspešne znížiť
percento solidarity v mestskom parlamente. Ešte pred komunálnymi voľbami sa petržalský starosta
vyjadril, že táto otázka zostáva naďalej aktuálna. Najväčšia mestská časť chce totiž ročne prichádza o
viac ako šesťstotisíc eur."
Matej Baránek, redaktor:
"Za jedno volebné obdobie odovzdá Petržalka malým bratislavským mestským častiam viac než
dva milióny eur. Starosta Vladimír Bajan otázku trojpercentnej solidarity v mestskom parlamente ale
otvárať sám nechce. Preto avizoval rokovanie s Ružinovom a Starým mestom. Podľa neho by sa
percento z príjmov, ktoré odovzdávajú, malo znížiť."
Vladimír Bajan, starosta Petržalky:
"Mali by sme nájsť spôsob, ako do toho zapojíme aj rozpočet hlavného mesta, pretože je
neprirodzené, aby o tom, či chceme alebo nechceme mať fungujúce malé mestské časti, sa starali len
štyri veľké mestské časti."
Matej Baránek:
"Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal hlasoval v minulosti, ešte ako predseda mestskej finančnej
komisie, za zachovanie solidarity."
Ivo Nesrovnal, primátor Bratislavy:
"Ja myslím, že budeme musieť otvoriť ale celú otázku vzťahu mesta, mestských častí, to budeme
riešiť systémovejšie."
Matej Baránek: "Starosta najmenšej mestskej časti Lamača Peter Šramko sa nazdáva, že
rozdeľovanie peňazí by sa malo prehodnotiť.
Peter Šramko, starosta MČ Lamač:
"Možno treba tie koeficienty pre všetky mestské časti, ale aj pre mesto, prerozdeliť iným pomerom,
ale aby aj mestské časti prežili."
Matej Baránek:
"Bývalý primátor Milan Ftáčnik si myslí, že s témou solidarity v Bratislave treba pracovať veľmi
opatrne. Veľké mestské časti práve za jeho pôsobenia otvorili túto tému, no vtedy v zastupiteľstve
zmeny neprešli. Podľa ekonómky Evy Balážovej je princíp solidarity v Bratislave opodstatnený a
nemal by sa rušiť."
Eva Balážová, ekonómka: "Bratislavčania niekde inde pracujú, niekde inde sa chodia zabávať,
niekde inde chodia za oddychom. Preto tie malé časti by takisto sa mali rozvíjať.
Matej Baránek:
"Niektorí starostovia mestských častí očakávajú, že téma solidarity sa v mestskom parlamente
bude opäť čoskoro riešiť."

