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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka:  

"Vláda dnes čiastočne zaplátala obrovskú dieru v rozpočte Bratislavy. Hlavné mesto dostane 6 
miliónov eur. Časť z nich však bude musieť postupne splatiť. Mestská opozícia hovorí o účelovom 
kroku vo volebnom roku. Primátor o potrebnej finančnej injekcii."  

Marek ZGALINOVIČ, redaktor:  

"Bratislava patrí medzi najzadlženejšie mestá na Slovensku. Namiesto rozvojových projektov 
spláca staré dlhy."  

Peter KAŽIMÍR, minister financií SR:  

"V minulých rokoch Bratislava dosiahla zadlženosť vyše 60 percent tzn. už si v podstate nemohla 
požičiavať peniaze."  

Milan FTÁČNIK, primátor Bratislavy:  

"Neustále konsolidujeme, šetríme na bežnom chode mesta, nemíňame všetko to, čo dostaneme na 
daniach."  

M. ZGALINOVIČ:  

"A práve teraz má mesto možnosť výnimočne využiť eurofondy najmä na dopravné projekty. 
Bratislava však musí prispieť piatimi percentami ich hodnoty a ani na to by mesto bez 2,5 miliónovej 
pôžičky od vlády nemalo."  

M. FTÁČNIK:  

"Keby to inak nešlo, museli by sme siahnuť k úveru, ale tým len odkladáme problém do budúcnosti, 
to sme nechceli."  

Peter KAŽIMÍR, minister financií SR:  

"Tieto prostriedky účelovo budú v podstate použité hlavne na kofinancovanie napríklad 
rekonštrukcie Starého mosta alebo opravy električkových tratí."  

M. ZGALINOVIČ:  

"Ďalších 3,5 milióna eur je dotácia na opravy ciest, posilnenie mestskej polície, cestovný ruch a 
dostavbu integrovaného dopravného systému."  

Ivo NESROVNAL, predseda klubu mestských poslancov za SDKÚ-DS a Most-Híd:  

"Je volebný rok a evidentne stúpa snaha nakloniť si voličov, ale Bratislava potrebuje systémové 
dlhodobo udržateľné financovanie a nie volebné dotácie."  

M. FTÁČNIK:  

"Ja si myslím, že to nesúvisí priamo s tým, pretože sme v takej situácii, kedy som avizoval pánovi 
ministrovi financií, že aj keď možno nebude s tým nadšený, že budeme možnosť musieť prísť aj v roku 
2015."  

M. ZGALINOVIČ:  

"Združenie miest a obcí Slovenska s peniazmi navyše iba pre Bratislavu nemá problém."  

Vladimír BAJAN, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska.  

"Po dlhom čase je to pomoc hlavnému mestu nie na úkor ostatných miest a obcí."  

M. ZGALINOVIČ:  

"Marek ZGALINOVIČ, RTVS."  

 


