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Ples v opere otvoril sezónu
Bratislavské bály sú v porovnaní s viedenskými iba chudobnou popoluškou
ANKA LUČAIOVÁ

A Romeo MiTo
Alfa
1,6 JTDm

str. 10

Platy a odmeny politikov:
Dostali naozaj tak veľa?
Od nuly do niekoľko stoviek tisíc korún. Reč je o odmenách starostov a primátorov, ktoré každoročne vyvolávajú búrlivé diskusie o tom, či a za čo si ich zaslúžili. To, či však tieto odmeny
dostanú, nie je ich rozhodnutie. Je to v rukách poslancov. Aj
napriek tomu sa niektorí z nich na túto tému nevyjadrujú. Zarábajú manažéri mestských častí veľa alebo málo?
Zákon hovorí, že popri mesačnom plate „možno starostovi poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie
až do 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a
mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými
pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza
k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien rozhoduje obecné zastupiteľstvo“. Sám
starosta si nič schváliť nemôže, o tom, či odmenu dostane, rozhodujú
poslanci. Tí sa často zhodnú, že starosta nesplnil ich očakávania a na
jeho účet tak pribudne nula. Niekedy je ale otázne, aké sú tie ich
očakávania. Vo väčšine prípadov je totiž zrejmé, že odmena je skôr
odrazom politickej vôle ako konkrétnych zásluh. Ak je starosta v politickej zhode s poslancami zastupiteľstva, dostáva odmeny pravidelne
a na hornej hranici zákonného maxima. Ak je starosta s väčšinovým
zoskupením v zastupiteľstve v opozícií, ujde sa mu menej alebo aj nič.
Preto sa nedá podľa výšky odmien hodnotiť skutočný výkon starostu.
(POKRAČOVANIE NA STR. 3)

Nezabudnite priznať daň
z nehnuteľnosti
Ak ste k 1. januáru 2009 nadobudli akúkoľvek nehnuteľnosť, nezabudnite
do 2. februára 2009 podať daňové priznanie príslušnému správcovi dane.
Daňové priznanie podávate len v prípade, ak došlo k zmenám skutočnosti rozhodujúcej na vyrúbenie dane z nehnuteľnosti.Takou zmenou nie
je ani prechod na euro, ani zmena sadzby dane či zmena hodnoty pôdy.
Správu dane z nehnuteľností v Bratislave vykonáva Magistrát hlavného
mesta Bratislavy, oddelenie miestnych daní a poplatkov. Pracovisko je na
Bazovej ulici číslo 6. Úradné hodiny sú v pondelok a v stredu od 8. do 17.
hod. s polhodinovou obedňajšou prestávkou od 12. hod.
(red)

Električenky cez internet
JURAJ ZIFČÁK
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Súmestie Bratislava – Viedeň
charakterizuje aj fašiangová plesová tradícia. Zatiaľčo
viedenské plesy prilákajú do
metropoly Rakúska až 300 tisíc hostí, bratislavské takýto
potenciál nemajú. Veď podľa
oﬁciálnych štatistík naše hlavné
mesto za celý rok navštívi menej ako pol milióna turistov. Na
titul „najprominentnejšia akcia“ v Bratislave ašpiruje Ples v

Opere, ktorý už po deviatykrát
privítal okrem „výpredajových“
hviezd 70-tych rokov aj stovky
pozvaných hostí zložených z
miestnej honorácie. Táto akcia síce napodobňuje omnoho
známejší viedenský Opernball,
ale s tým rozdielom, že ples vo
viedenskej Opere je okrem súčasných hviezd svetového mena prístupný aj každému, kto si
kúpi vstupenku.

Plesom (nielen) pre Bratislavčanov je ôsmy ročník Bratislavského bálu, tohto roku sa bude
konať 14. februára. Ten sa bude
konať v Redute, moderovať ho
bude Iveta Malachovská, ktorá
zhodou okolností moderovala aj
tohtoročný Ples v opere. Špecialitou bálu je okrem polnočného
prekvapenia aj udeľovanie ceny
Bratislavská čučoriedka, spojená
s pamiatkou nebohého Júliusa

Satinského. Okrem spomínaného bálu môžete v hlavnom meste navštíviť aj Ples odpadárov
(23.1.), golﬁstov (24.1.), strechárov (30.1.), Oravákov (24.1.), Tanečný ples (31.1.), Medický ples
(31.1.), Maškarný ples (6.2.), Ples
personalistov (7.2.), ples Bratislavského samosprávneho kraja
(13.2.) či Cigánsky ples (21.2.)
(POKRAČOVANIE NA STR. 6)

Dopravný podnik chystá v tomto roku viacero noviniek
v zlepšovaní služieb cestujúcim a aj niekoľko veľkých investičných akcií.
Ešte v januári spúšťa predaj predplatných cestovných lístkov (električeniek) cez internet. „Ďalším z našich cieľov je zvýšenie bezpečnosti
cestovania a odstránenie nežiaducich javov. Budeme veľmi nekompromisne postupovať voči neprispôsobivým bezdomovcom či sprejerom
a všeobecne voči osobám, ktoré znečisťujú naše vozidlá alebo sa správajú hlučne, prípadne obťažujú iných cestujúcich,“ skonštatoval predseda predstavenstva DPB Branislav Zahradník. Bratislavský prepravca
na tento účel posilní svoju bezpečnostnú zásahovú jednotku, ktorá je
na podnet vodiča schopná doraziť k vozidlu MHD do niekoľkých minút.
A na jar tohto roka DPB plánuje začať vybavovať svoje vozidlá kamerovým systémom, od ktorého si sľubuje najmä prevenciu nežiaducich
javov a ďalší krok k bezpečnejšiemu cestovaniu. Branislav Zahradník tiež
potvrdil, že na vybraných linkách MHD plánuje podnik aj určité razie „s
cieľom chrániť slušných cestujúcich“.
(POKRAČOVANIE NA STR. 2)
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Podnikatelia musia zaplatiť cestnú daň do
31. januára

Plesová sezóna „vynesi
Bály v metropole Rakúska na
pre porovnanie – Bratislavu v roku 2

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nemení ani v tomto roku sadzby dane z motorových vozidiel. Daňové priznanie za uplynulé zdaňovacie obdobie je pritom daňovník povinný podať do konca januára tohto
roka miestnemu príslušnému správcovi dane. „Daň z motorových vozidiel je jedinou daňou, ktorej sadzby
stanovuje kraj a výnos z nej je príjmom jeho rozpočtu. Správu tejto dane však vykonávajú daňové úrady.
To znamená, že podnikatelia podávajú daňové priznanie a taktiež realizujú úhradu smerom k príslušnému
daňovému úradu,“ spresnila hovorkyňa BSK Milka Podmajerská. Sadzby sú platné od decembra 2006 a aj
s prepočtom na euro ich možno nájsť na oﬁciálnej internetovej stránke kraja.
Kraj predpokladá v tomto roku príjem z dane z motorových vozidiel približne 28,2 milióna €. Tie budú
podľa Podmajerskej smerovať predovšetkým do rekonštrukcie a opráv cestnej infraštruktúry v regióne, i
keď len tieto ﬁnancie by podľa nej potrebu neuspokojili. „V minulom roku skomplikovalo výber tejto dane
navyše rozhodnutie vlády, ktoré Bratislavskému kraju spôsobilo výpadok v priebehu roka až 9,3 milióna
eur. To znamenalo nutnosť prehodnotenia investícií a aktivít a bolo taktiež jedným z dôvodov na úver z
Európskej investičnej banky,“ doplnila.
(mib)

BSK na veľtrhu cestovného ruchu
GO - Regiontour 2009 v Brne
V dňoch 15.-18.1.2009 sa Bratislavský samosprávny kraj už tradične predstavuje na veľtrhu GO – Regiontour 2009 v Brne. V uplynulých piatich rokoch sa BSK prezentoval na tomto podujatí v stánku partnerského Juhomoravského kraja.
V tomto roku sa po prvý raz predstaví vo vlastnom stánku na ploche 60m2 za účasti spoluvystavovateľov
– hlavného mesta SR Bratislavy, regiónu Záhorie, Podunajska a Malokarpatského regiónu, ktorí ponúknu
návštevníkom širokú paletu svojich turistických možností, produktov a pozvánok na podujatia. K nim neodmysliteľne patria aj tradičné Dni otvorených pivníc. Pripravené je aj nové podujatie, úspešné v minulom
roku Jablkové hodovanie. V stánku BSK nájdu návštevníci informačné materiály, medzi ktorými budú novinkou okrem iných aj žiadané cyklotrasy, premiéru bude mať cykloturistická mapa Slovensko–rakúskeho
pohraničia – Na bicykli Slovenským Zeleným pásom, ktorú pripravilo Regionálne environmentálne centrum Slovensko. V sprievodnom programe prezentácie čakajú na návštevníkov znamenité malokarpatské
vína, región Záhorie bude prezentovať svoju kultúrnu ponuku vystúpením ľudovej hudby, Podunajsko
predstaví remeselné tradície.
(mib)

Vstup do vojenských lesov po novom
Obyvatelia Malaciek a ďalších obcí susediacich s Vojenským obvodom (VO) Záhorie už nemusia cestovať
na Obvodný úrad VO Záhorie, povolenie na vstup do vojenských lesov vybavia bez problémov na príslušných obecných úradoch. Obecné úrady sami doručia vyplnené žiadosti na daný obvodný úrad, termínom
je prvý a pätnásty deň v mesiaci. Zároveň sa predĺžila aj platnosť povolení. Kým v minulosti stálo povolenie na vstup do Vojenského obvodu Záhorie 4,98 € (150 korún) a platilo jeden rok, teraz je to 4,5 €
(135,57 korún) a povolenie môže využívať tri roky.
Podľa zákona o vojenských obvodoch sa pre vstup do vojenského obvodu vyžaduje povolenie, ktoré
vydáva Ministerstvo obrany SR. Povolenia vydáva pre vojenské obvody príslušný obvodný úrad vojenského obvodu. Po rokovaní zástupcov Klubu starostov Malackého okresu s ministrom obrany Jaroslavom
Baškom v októbri minulého roku sa od januára tohto roka zjednodušilo vydávanie povolení pre občanov
s trvalým pobytom v mestách a obciach susediacich s VO Záhorie.
(mib)

CENTROPA

SozialMarie – inovatívne sociálne projekty
Súťaže sa môžu zúčastniť aj záujemcovia zo Slovenska
Viedenská cena za inovatívne sociálne projekty pod názvom SozialMarie 2009 sa bude udeľovať už po
piatykrát. Jej cieľom je zoznámiť verejnosť s inovačnými sociálnymi myšlienkami a ich uplatnením v praxi a
prepojiť sociálne projekty. Cena nie je účelovo viazaná, víťazi si sami určia, na čo peniaze použijú.
Verejná súťaž sa orientuje na jednotlivcov i organizácie z oblasti civilnej spoločnosti, podnikov a správy.
Projekty, ktoré sa venujú aktuálnym sociálnym problémom prostriedkami budúcnosti možno podávať
od 1. decembra 2008 najneskôr do 13. februára 2009. Členmi poroty budú pracovník Centra sociálnej
inovácie, bankár, pracovník radnice, odbornej vysokej školy a novinárka.
Verejné vyhlásenie výsledkov sa bude konať 1. mája 2009 v rozhlasovom kultúrnom dome Radio Kulturhaus. Odovzdávať sa bude celkovo 15 cien, prvá bude dotovaná sumou 15 000 eur, druhá sumou 10 000
eur, tretia sumou 5 000 eur a zvyšných dvanásť zakaždným čiastkou 1 000 eur.
Projekty môžu podávať nielen Rakúšania, ale aj okolité krajiny. Z praktických dôvodov však nemajú byť zahraničné projekty z väčšej diaľky ako 300 km vzdušnou cestou od Viedne. Podmienkou účasti je kompletne
vyplnená a v termíne odovzdaná prihláška v nemčine, angličtine alebo v maďarčine. Podklady si možno stiahnuť
a viac informácií o projekte dozvedieť na www.sozialmarie.org/documents.php. Tu sa možno inšpirovať víťaznými projektmi z minulých rokov, kedy boli medzi ocenenými aj projekty z Maďarska a Česka.
(er)

Haydnov rok 2009
Rok 2009 bude rokom Josepha Haydna. Pri príležitosti 200. výročia úmrtia tohoto hudobného velikána si
ho uctí aj rakúska metropola Viedeň množstvom podujatí.
Novozrekonštruovaný Haydnov dom (Haydn-Haus) a jeho návšteva v ňom nám dá náhľad na Haydnove
posledné roky života. Tu strávil Haydn posledných 12 rokov svojho života. Od roku 1904 je v uličke
Haydngasse 19 zriadené múzeum. Po jeho znovuotvorení 29. januára 2009 nám vystavené exempláre – dokumenty, kusy nábytku i hudobné nástroje – poskytnú zaujímavé informácie o jeho posledných
rokoch. Haydnov dom bude v dňoch 200. výročia jeho úmrtia – 31. mája – dejiskom trojdňovej slávnosti
s množstvom koncertov.
Divadlo Theater an der Wien (www.theater-wien.at) uvedie premiéru asi najznámejšej Haydnovej opery
„Svet na Mesiaci“. Jeho menej známu operu „Le Pescatrici“ (Rybárky) „opráši“ Kammeroper (www.
wienerkammeroper.at) už vo februári a tak sa vám poskytne príležitosť vychutnať si aj túto zriedka hranú
operu s premiérou 21. februára 2009.
(er)

Fo

V metropole Viedne sa už
začiatkom novembra začalo fašiangové obdobie, a
teda aj plesovej sezóny. Túto sezónu sa očakáva okolo 300 000 plesových hostí,
ktorí navštívia 450 plesov
v metropole Viedeň, pričom
tie najznámejšie sa uskutočnia v januári a februári.
Napriek globálnej hospodárskej kríze, sú niektoré
plesové podujatia v rakúskej metropole už týždne
vopred vypredané.
Plesoví hostia vo Viedni minú podľa odhadov na vstupenky, rezervácie stolov a
občerstvenia okolo 28,5 milióna eur. Z plesovej sezóny
proﬁtujú aj ďalšie profesie
ako kaderníci, obchody so
spoločenským oblečením a
taxikári: na plesovú garderóbu minú Viedenčania 22,5
miliónov eur, ďalších 7,5
milónov eur vydajú na kozmetické a kadernícke služby
a 3 milióny eur získa takto
viedenská gastronómia a
služby taxikárov.
Plesy sú teda dôležitým
hospodárskym
faktorom
rakúskej metropoly, v uply-

nulej sezóne boli celkové
výdavky návštevníkov plesov 54 miliónov eur (180
eur na osobu), tento rok sa
očakáva spolu okolo 60 miliónov eur.
Prvým highlightom viedenských plesov bude 22.
januára Ples viedenských
ﬁlharmonikov (www.wienerphilharmoniker.at) vo
viedenskom
Musikvereine, na ktorý tradične zavíta mnoho prominentov.
Medzi známe plesy patrí
i ples viedenských lekárnikov (31. január, www.
pharmacieball.at), či ples
kaviarnikov (13. februára,
www.kaffeesiederball.at),
ktorých hostia pretancujú
noc v prepychových sálach viedenského Hofburgu. Legendárny Opernball
(www.wiener-staatsoper.
at) vo viedenskej Staatsoper, ktorý býva vyvrcholením každej plesovej sezóny,
sa tento raz uskutoční 19.
februára. V tento deň zavítajú do opery na Ringu aj
medzinárodné hviezdy zo
sveta ﬁlmu, hudby či významní politici.
(er)

V Pezinku budú plesať farníci
V piatok 23. februára bude v DK v Pezinku VII. Ples Farnosti.
Vstupenky budú stáť 6,64 eur (200 Sk), 5 eur (150 Sk) vo
foyeri. Celý zisk z podujatia venujú na opravu Farského kostola v Pezinku. Tradíciu farských plesov majú aj mestá Modra
a Senec.

Ples B
3. reprezentačný charitatívny ples Brat
výstavného a kongresového centra Inc
V programe vystúpi orchester Vlada V
poputuje na charitatívne účely. Cena v
e-mail: hana.slavickova@mail.t-com.sk
Reprezentačný ples Bratislavského sam
starávania so súkromnou spoločnosťo
plesu kraja sa týka komplexného zabe
i organizačné zabezpečenie, cattering
kraj už po tretíkrát, sa tento rok usku
vstupného použijú podľa Podmajerske
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