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JE ČAS DAŤ BRATISLAVSKÉMU
KRAJU EURÓPSKU ÚROVEŇ
S Monikou Flašíkovou-Beňovou sa poznám už niekoľko rokov. Sledujem jej prácu v Európskom
parlamente, kde sa stala piatou najaktívnejšou poslankyňou. To o nej málokto vie. Rovnako ako to, že
pre Slovensko vybojovala zvýšenie objemu eurofondov alebo finančnú pomoc po kalamite vo Vysokých
Tatrách. Ja by som vám ju rád predstavil ako ženu a političku, ktorá sa rozhodla kandidovať v blížiacich
sa komunálnych voľbách na post predsedníčky Bratislavskej župy. S jasnou víziou a programom.

podpísaný súčasný predseda župy Pavol Frešo. Myslím si, že je najvyšší čas toto zastaviť
a zmeniť.
Celý život sa riadim tým, že politika je služba pre občanov. Takto som vždy zastupovala
Slovensko v Európskom parlamente a takto
chcem vykonávať aj funkciu županky. K práci
som vždy pristupovala s najvyššou zodpovednosťou a zároveň s pokorou voči občanom,
ktorí mi dali svoju podporu.
Aj dnes ponúkam svoje skúsenosti v prospech
vás – Staromešťanov, obyvateľov Bratislavského kraja a v prospech jeho rozvoja. Je čas
dať nášmu kraju európsku úroveň.

Monika Flašíková-Beňová, europoslankyňa, kandidátka
na predsedníčku Bratislavskeho samosprávneho kraja

Martin Borguľa, poslanec mestskej časti
Bratislava – Staré Mesto

Martin: Monika, posledných deväť rokov
pôsobíš ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Prečo si sa rozhodla kandidovať na
bratislavskú županku? Predpokladám, že impulzom pre teba bola nespokojnosť so stavom,
v ktorom sa župa v súčasnosti nachádza...
Áno, je to tak. Po desiatich rokoch nášho
členstva v Európskej únii je najvyšší čas,
aby sa úroveň služieb, ktoré kraj poskytuje svojim obyvateľom, významne posunula
k európskej úrovni.
Naše deti v 21. storočí študujú v rozpa-

dajúcich sa školách. V sociálnych zariadeniach župy sú vymáhané od našich seniorov
nezákonné poplatky. Výtlky na cestách sa
dočkali ďalšej zimy neopravené. Nestaviame nové cesty. Nemocnice prenajíma župa
súkromným spoločnostiam, ktoré si z poplatkov od obyvateľov spravili biznis. Podľa
správy INEKO je Bratislavský kraj zadĺžený
najviac zo všetkých krajov. Opravy budov
pre BSK realizujú podozrivé schránkové
firmy, ktoré kraj tunelujú prostredníctvom
vymyslených havárií. Pod tým všetkým je

Martin: Aké sú hlavné oblasti, ktorým by si sa
chcela v prípade zvolenia venovať?
Je ich viac – zdravotníctvo, školstvo, kultúra,
doprava... Práve doprava je jeden z najakútnejších problémov, ktorý trápi rovnako obyvateľov Starého Mesta, Bratislavy, ako aj
celého kraja. Posledný rok ukázal, že sľuby
môžu nahradiť reálne projekty. Napríklad

Rekonštrukcia Starého mosta
a električkových tratí sa stanú
realitou

rekonštrukcia Starého mosta, trolejbusov,
električiek a električkových tratí v Bratislave sa konečne dostávajú z papiera do reality.
Nasledovať musia aj ďalšie investície do
dopravnej infraštruktúry. Chcem úzko spolupracovať s ministrom dopravy, aby už na
budúci rok začala výstavba nových diaľničných križovatiek na diaľnici D1, ktoré by
mali odľahčiť dopravu v Senci a okolí.

župné voľby: 9. november 2013
Príďte rozhodnúť o tom, ako sa nám bude v našom kraji žiť

pokračovanie na str. 2

spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

Mestsk á Č asť bratislava – staré mesto
Chcem využiť svoje skúsenosti a kontakty,
aby aj obyvatelia Bratislavského kraja mali
prospech z eurofondov. Kraj totiž trestuhodne roky nevyužíval možnosti, ktoré má.
Spolu s vládou môžeme investovať najviac
prostriedkov od roka 2001– spolu viac ako
jednu miliardu eur.

Martin: Skvalitnenie sociálnych služieb – aj to
je jedna z oblastí, ktorú si si určila ako svoju
prioritu. Hovoríš o nespravodlivom sociálnom
systéme, o protizákonnom nastavení poplatkov
v sociálnych zariadeniach v pôsobnosti BSK...
Áno, toto je téma, ktorá ma trápi nielen ako
političku, ale aj ako človeka. Je to hanba našej spoločnosti, že sa nedokáže dôstojne
postarať o svojich starších spoluobčanov.
V posledných rokoch sme čoraz častejšie
svedkami toho, že klienti sociálnych zariadení sú na poslednom mieste záujmu politikov
a úradníkov. Najhorším dôkazom toho sú
protizákonné poplatky v sociálnych zariade-

niach v pôsobnosti BSK. Na klientov boli dokonca podané žaloby kvôli ich nezaplateniu.
V sociálnej politike potrebujeme konečne
zaviesť spravodlivý systém a nastaviť poskytovanie služieb tak, aby boli reálne. Keď má
raz človek dôchodok 280 eur, ťažko môže zaplatiť zariadeniu 390 eur. Poplatky musia byť
nastavené tak, aby si ich klienti mohli dovoliť.
V prípade tých najodkázanejších musí BSK
zaviesť sociálny príspevok. Je našou povinnosťou dať seniorom, ktorí žijú v sociálnych
zariadeniach istotu, že kraj sa o nich postará
bez ohľadu na to, či majú peniaze, alebo nie.

Je hanbou tejto spoločnosti, že sa
nedokáže postarať o seniorov

Bohužiaľ, dnes sa na sociálne služby dávajú
peniaze z krajského rozpočtu nesystémovo
a neprehľadne. Musíme sa usilovať o to, aby
naši seniori dostávali čo najkvalitnejšie služ-

by, aby nemali len európske ceny v obchodoch, ale aj európsku úroveň služieb. Myslím, že to našim starším občanom dlžíme.

Martin: Mňa osobne veľmi zaujal aj projekt
bratislavského Central parku. Myslím, že
Bratislavčania, a teda aj Staromešťania, by
si zaslúžili park, ktorý je štandardom v hlavných mestách po celom svete.
Presne ako hovoríš. Plány súčasného vedenia
župy na novú železničnú stanicu Filiálka a tunel popod Dunaj považujem za megalomanské
a nereálne, okrem toho Pavol Frešo nedokázal
presvedčiť kompetentných v Bruseli, aby projekt podporili. Bez európskych peňazí je to tak
len ďalší sľub, ktorý zostane na papieri.
Spoločne so svojím tímom som sa rozhodla
pripraviť projekt výstavby novej podzemnej železničnej stanice na Trnavskom mýte.
Tento projekt bude lacnejší ako Filiálka
a zároveň bude vhodným miestom na vybudovanie krásneho, zeleného priestoru, ktorý
v našom hlavnom meste tak veľmi chýba.
Bratislavský Central park s rozlohou niekoľkých hektárov prinesie Bratislavčanom nové
miesto na oddych a šport.

Bratislava dostane nový zelený
priestor – Central park

Monika Flašíková-Beňová pri hlasovaní v Európskom parlamente

Martin: Aké budú tvoje prvé kroky – čo sú
podľa teba najpálčivejšie problémy, ktoré
bude potrebné po voľbách riešiť?
Budem sa snažiť vyriešiť čo najrýchlejšie už
spomínanú situáciu v sociálnych zariadeniach
– stiahnuť žaloby proti dôchodcom a zrušiť
nezákonné poplatky, ktoré by mali platiť.
Musíme vypovedať zmluvy všetkým schránkovým firmám, ktoré sú dnes na župe uzatvorené.
Rada by som tiež otvorila župné divadlá Aréna a Astorka v Starom Meste v doobedňajších
hodinách pre našich dôchodcov a študentov.
A samozrejme, úrad Bratislavského samosprávneho kraja otvoríme pre občanov.
Ďakujem ti za rozhovor

Jesenné okienko do denných centier seniorov
Keď sa po letnej prestávke centrá opäť otvorili,
vybral som sa niektoré z nich navštíviť. Tentokrát
som so sebou priviedol aj vzácneho hosťa.

Denné seniorské centrá sa snažím
navštevovať pravidelne. Neberiem
to ako povinnosť, chodím tam rád,
mnohých z vás práve vďaka tomu
poznám aj osobne. Niekoľko milých
a príjemných návštev som absolvoval
aj teraz na jeseň, v septembri.
Na stretnutia s členmi denných centier som tentokrát priviedol aj pani
Moniku Flašíkovú-Beňovú, kandidát-

ku na bratislavskú županku v blížiacich sa komunálnych voľbách. Ponúkol som jej možnosť prísť medzi vás,
Staromešťanov, porozprávať sa s vami,
vypočuť si vaše problémy, ktoré vás
trápia, prípadne nápady na zlepšenie.
Pani Flašíková-Beňová moju iniciatívu privítala a naše pozvanie prijala.
Na stretnutiach vám predstavila svoje idey – čo by chcela v Bratislavskom

kraji a v samotnej Bratislave zmeniť
a vybudovať v prípade, ak by sa stala župankou. Potom sa rozprúdila
diskusia – pýtali ste sa na množstvo
zaujímavých a dôležitých tém: na
stále neopravené cesty, neporiadok
v uliciach mesta, zanedbané parky
a ihriská so zničenými lavičkami, nespravodlivý sociálny systém, na ktorý
doplácajú práve tí skôr narodení.
Pani Monika sa snažila na všetky
otázky odpovedať, nevyhýbala sa ani
tým menej príjemným.
Myslím si, že to boli veľmi milé aj prínosné stretnutia, na ktorých ste mali

možnosť spoznať političku, ktorá sa
nebojí chodiť medzi ľudí a ktorá má
jasný program pre rozvoj Bratislavy
a Bratislavského kraja.

Stretnutie v dennom centre seniorov
na Gaštanovej ulici

spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

Staré Mesto pre život

Odpočet mojich poslaneckých aktivít
Milí Staromešťania, rád by som nadviazal na odpočet mojej práce, ktorý pravidelne
uverejňujem v Staromešťanovi, a opäť vás informoval o svojich poslaneckých aktivitách.
aspoň niečo pre skrášlenie našej mestskej štvrte a v spolupráci s Ústavom
pre výkon trestu som zorganizoval
jarné upratovanie, v rámci ktorého
boli jednorazovo vyčistené všetky ulice a trávnaté plochy v Starom Meste.
Touto akciou som chcel okrem iného
poukázať na to, že upratovanie mesta
môže byť lacnejšie a stále zostať vysoko efektívne. Akcia mala medzi
Staromešťanmi pozitívny ohlas, aj
preto by som v podobných aktivitách
rád pokračoval aj v budúcnosti.

Problematika parkovania

Ing. Martin Borguľa

poslanec za Staré Mesto
kandidát na poslanca BSK

Čistota v uliciach

Najviac podnetov, ktoré od vás dostávam, sa týkajú rastúcej nečistoty v uliciach mesta. Rozhodol som sa urobiť

Problém parkovania riešim na pôde
BSK podporou budovania zberných
terminálov v dopravných uzloch
mimo územia Bratislavy. Ide o to,
aby tí, čo prichádzajú do hlavného
mesta, boli motivovaní nechať svoje
auto pri železničnej alebo autobusovej stanici a do mesta sa dopravili
mestskou hromadnou dopravou.
Som proti výstavbe záchytných
parkovísk na území hlavného mes-

ta alebo dokonca v Starom Meste.
Podporujem zároveň, aby víkendová
verejná regionálna doprava bola výrazne zľavnená, prípadne bezplatná.

Podpora denných centier seniorov

Už niekoľko rokov sa venujem podpore denných seniorských centier.
Túto oblasť mojej činnosti považujem
za veľmi dôležitú a robí mi radosť nielen ako komunálnemu poslancovi,
ale predovšetkým ľudsky. Spolu s mojimi spolupracovníkmi pripravujeme
pre seniorské centrá rôzne kultúrne
a turisticko – poznávacie aktivity.
V tomto roku sme napríklad pri príležitosti Dňa matiek zorganizovali
koncert Kytica pre mamu a v polovici júna sme pozvali našich seniorov
do divadla Wüstenrot v Istropolise
na koncert kapely Violin Orchestra
Bratislava a operetnej speváčky Márie
Eliášovej. Z tohtoročných poznávacích zájazdov spomeniem výlet do
skanzenu v Starej Bystrici a do Vče-

lárskeho múzea v Jelke. V podpore
seniorských centier budem určite aj
naďalej a rád pokračovať.

Odomknime školské dvory

Na pôde staromestského zastupiteľstva som inicioval projekt pod
uvedeným názvom. Mojím cieľom je,
aby sa školské dvory, ktoré zostávajú
v poobedňajších hodinách uzatvorené
a nevyužité, otvorili pre verejnosť. Deti
by tak získali nové priestory, kde môžu
zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Bezpečnosť v Starom Meste

Mojou prioritou stále zostáva dostať
do ulíc viac peších mestských policajtov – pochôdzkarov. Staré Mesto
má iba štyroch, podľa môjho názoru
potrebuje ešte aspoň jedenásť ďalších. Ak platia Staromešťania vyššie dane ako ostatní Bratislavčania,
zaslúžia si svoj podiel aj na výnose.
Budem sa preto naďalej zasadzovať
o to, aby sa finančné prostriedky,
ktoré platia Staromešťania vo forme
daní do mestského rozpočtu, čiastočne vrátili v podobe posilnenia
ich ochrany a bezpečnosti.

Staré Mesto je srdcom
nášho kraja, a preto
chcem, aby sa začali
veci hýbať v jeho
prospech.

Staré Mesto, to sú
dvere na Slovensko
aj do Bratislavského
kraja. Pred vlastným
prahom si treba
pozametať.

Mgr. Miroslava Babčanová

doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek

Je čas presadiť záujmy
Staromešťanov vo VÚC

Je čas dať župe nový
zmysel

Treba využiť všetky kompetencie, ktoré župa poskytuje Starému Mestu a je len
na nových poslancoch, ako sa k tejto úlohe postavia.
Naše deti by mali rásť, vzdelávať sa, pracovať a žiť vo vyspelom kultúrnom kraji.
Cesta vedie cez komunikáciu medzi župou a mestskou časťou.
Príďte voliť, aby sme mohli využiť potenciál župy v prospech Staromešťanov.

Preto sa pýtam:
• Čo urobil kraj pre zlepšenie katastrofálnej dopravnej situáciev centre mesta?
• Ako je možné, že v Starom Meste nemá kraj zdravotnícke zariadenie?
• Prečo kraj nerieši problémy obyvateľov našej mestskej časti?
• Čím kraj prispel k obnove pamiatok nadregionálneho významu v Starom
Meste?

poslankyňa za Staré Mesto
kandidátka na poslankyňu BSK

JE ČAS župu konečne vyvetrať!
Ďakujem za Vašu dôveru.

poslanec NR SR
kandidát na poslanca BSK

JE ČAS nielen klásť otázky, ale aj odpovedať.
JE ČAS Starému Mestu nielen brať, ale aj dávať to, čo potrebuje.

spravodajca Martina Borguľu, poslanca za Staré Mesto

bratislavský samospr ávny kraj

Koľko miliónov eur sme mohli ušetriť, pán Frešo?
Tak znie moja otázka smerujúca na predsedu Bratislavskej župy,
ktorý pri rekonštrukciách budov v pôsobnosti BSK obchádzal
verejné obstarávania, čím sa zákazky na opravy niekoľkonásobne
predražovali.

Už nejaký čas rezonuje v médiách téma tzv.
Frešových havárií, možno ste ju aj vy zachytili. O čo presne ide? Všetko nasvedčuje tomu,
že súčasný predseda župy realizoval opravy
budov spôsobom, ktorý je v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní. Obchádzal
tento zákon a zákazky rozdeľoval napriamo
pofidérnym, schránkovým firmám, ktoré
majú s najväčšou pravdepodobnosťou personálne a finančné väzby na SDKÚ-DS.

Pavol Frešo zadával zákazky
napriamo pofidérnym,
schránkovým firmám

Pozrime sa na celú kauzu bližšie. Je prinajmenšom zvláštne, aký neúmerne vysoký
počet havárií budov zaznamenali v Bratislavskom kraji v porovnaní s ostatnými
krajmi. V BSK to bolo v rokoch 2010 - 2013
215 havárií, zatiaľ čo napríklad v Žilinskom
kraji išlo o dve, v Nitrianskom dokonca
len o jednu haváriu. Otázka znie, či naozaj
všetky situácie, ktoré boli klasifikované ako
havárie, aj v skutočnosti haváriami boli.
Doteraz zistené skutočnosti poukazujú na
to, že štatutárny orgán BSK spoločne so
svojimi podriadenými upovedomili riaditeľov subjektov, aby závady, stavebné opravy
a rekonštrukčné práce nahlasovali BSK ako
havárie, na ktoré sa, ako na mimoriadne
nepredvídateľné udalosti, nevzťahujú štandardné postupy verejného obstarávania.

Pri havárii totiž stačí tzv. rokovacie konanie
bez zverejnenia, to znamená výber z troch
firiem a priame zadanie zákazky vybranému dodávateľovi. Týmto spôsobom v BSK
obchádzali spomínaný zákon a vyhýbali sa
verejnej súťaži.

Úrad BSK hrubo porušoval Zákon
o verejnom obstarávaní

Zaujímavé sú aj zistenia, ako na župe dokázali dodržať finančný limit 200 000 eur
bez DPH, ktorý pri haváriách ako zákazkách s tzv. nízkou hodnotou nesmie byť
prekročený. Pomohli si tým, že rozdeľovali
zákazky tak, aby sa do tohto limitu zmestili.
Opäť však ide o hrubé porušovanie Zákona
o verejnom obstarávaní, ktorý takéto rozdeľovanie z akéhokoľvek dôvodu zakazuje.
A, samozrejme, o niekoľkonásobné predražovanie opráv a rekonštrukčných prác
v porovnaní s riadnou verejnou súťažou,
pri ktorej by mohol byť vysúťažený jeden
dodávateľ s najvýhodnejšou cenovou ponukou pre viaceré zákazky.

Informácia, aké firmy realizovali tieto opravy, patrí k tým najšokujúcejším. Vo väčšine
prípadov ide o tzv. schránkové firmy alebo
firmy, ktoré podľa obchodného registra
nemali v predmete svojej podnikateľskej
činnosti uvedené stavebné práce alebo
služby, na ktoré zneli objednávky BSK! Ide

Sídlo firmy Gama Real Invest, s. r. o., ktorá realizovala opravy havárií pre BSK

Sídlo firmy STAVBY SD, s. r. o., ktorá realizovala opravy
havárií pre BSK

o firmy, ktoré nenájdete na Internete, nemajú zverejnené svoje kontakty, neexistujú
na ne žiadne referencie o predchádzajúcej
stavebnej činnosti. Je preto prinajmenšom
podozrivé, ako sa k týmto firmám župa vôbec dostala, akým spôsobom a prečo ich
vybrala. Existuje tu dôvodné podozrenie, že
ide o firmy, ktoré sú personálne a majetkovo prepojené s SDKÚ.

Priamym zadávaním, bez verejnej
súťaže, sa na havárie budov
minulo 11 miliónov eur

Uvedeným spôsobom, teda priamym zadávaním bez verejnej súťaže bolo od roku
2010 doteraz vykonaných približne 215
opráv havárií v celkovej sume asi 11 miliónov eur. Považujem toto konanie za zámerné
tunelovanie finančných prostriedkov župy.
Aj preto som sa rozhodol podať na Pavla
Freša trestné oznámenie pre podozrenie zo
spáchania zločinu machinácie pri verejnom
obstarávaní. Dnes môžeme len odhadovať,
koľko miliónov eur z uvedenej sumy mohlo
byť ušetrených a použitých na iné, dôležité
veci. Nezodpovedaná zostáva tiež otázka,
v koho vreckách tieto peniaze skončili...

