Ušetrili aj státisíce
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Alfonz Šuran, moderátor:
"Bratislavské mestské časti hospodárili v minulom roku šetrne, poslanci schvaľovali záverečné
účty a tie, ktoré sa ocitli v čiernych číslach, ušetrili. Niektorým sa podarilo usporiť aj viac ako milión
eur."
Silvia Majerová, reportérka TA 3:
"Najlepšie je na tom s financovaním bratislavská Petržalka a Staré Mesto, práve to peniaze
ušetrilo aj vďaka vyššiemu príjmu z daní, slabej zime, elektronickým službám či získaným grantom.
Prebytok chce ďalej investovať."
Tatiana Rosová starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
"Pôjde podstatná časť týchto prostriedky, je výstavba zariadenia domova pre seniorov,
zabezpečovať čistotu, teda napríklad do nákupu zariadení, ktoré nám k tomu môžu pomôcť."
Silvia Majerová:
"Peniaze, koré mestské časti za minulý rok ušetrili, pôjdu prevažne do rezervných fondov, ale aj do
fondov rozvoja. Samosprávy ich chcú využiť hlavne na revitalizácie či modernizácie. Väčšine
mestských častí ostali v pokladniciach desaťtisíce až státisíce eur."
Tabuľka: záverečné účty za rok 2013
Petržalka
1 300 000 eur
Staré Mesto
1 250 000 eur
Rača
1 200 000 eur
Ružinov
880 000 eur
Karlova Ves
600 000 eur
Devínska Nová Ves
570 000 eur
Záhorská Bystrica
77 000 eur
Lamač
76 000 eur
Čunovo
60 000 eur
Devín
11 000 eur
Silvia Majerová:
"Devín je však v inej situácii, je v nútenej správe a tak všetok svoj prebytok musí odovzdať
veriteľom. Po roku 2013 ostalo v miestnej kase približne 11-tisíc eur, tisícka pôjde do rezervného
fondu, zvyšok na vyplatenie dlhu."
Lenka Satinová, prednostka MČ Bratislava - Devín."
"Cez 10-tisíc eur sa použije na zníženie dlhového zadlženia mestskej časti, čo však nie je teda
dostačujúca suma, nakoľko mestská časť sa nachádza v nútenej správe s dlhom okolo 9,5 milióna
eur."
Silvia Majerová:
"Magistrát hospodáril v minulom roku tak isto úsporne, prebytok približne tri milióny 100-tisíc bol
čiastočne viazaný na sľub vláde."
Stanislav Ščepán, hovorca mesta Bratislava:
"V rámci celoštátneho rozpočtu Bratislava bude prebytková a že prispeje do tohto vlastne
zníženého deficitu 2,6 milióna eur."
Silvia Majerová:
"Mesto tak v minulom roku obmedzilo najmä kapitálové výdavky, ktoré čerpalo len približne na 65
percent."

