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1.1. Mestá chcú od vlády viac z daní, hrozia štrajkom 

Zdroj: ekonomika.sme.sk Strana:  Autor: tasr Dátum: 11.10.2013 15:35:00 

http://s.sme.sk/r-rss/6966978/ekonomika.sme.sk/mesta-chcu-od-vlady-viac-z-dani-hrozia-

strajkom.html 

Ak vláda nesplní požiadavky samosprávy do 30. októbra, zíde sa mimoriadny snem 
združenia. V hre je aj štrajk. 
 
BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada zvýšiť ich podiel na dani z 
príjmu fyzických osôb zo súčasných 65,4 percenta opäť na 70,3 percenta. 
 
Zároveň odmieta sankcie a niektoré ustanovenia novely zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, ktorá je v Národnej rade. 
 
Majú ešte rokovať s vládou 
 
Predseda ZMOS-u Jozef Dvonč má o požiadavkách samosprávy rokovať s vládou. Ak kabinet 
požiadavky nesplní do 30. októbra, 14. novembra sa zíde mimoriadny snem združenia, ktorý 
prerokuje ďalší postup samospráv. V hre je aj štrajková pohotovosť. 
 
To sú závery dnešného rokovania mimoriadnej Rady ZMOS-u, ktorá sa konala v Žiline. TASR 
o nich informoval martinský primátor a poslanec Národnej rady SR za Most-Híd Andrej 
Hrnčiar. 
 
Chceme tvrdo obhajovať naše záujmy, vysvetlil výsledok dnešného rokovania členov i 
nečlenov Rady ZMOS-u. Diskusia bola podľa neho búrlivá, starostovia a primátori odmietli 
súčasný stav. Kritizovali sme, že nás vláda chce trestať, hoci máme dôkazy, že sme jediní, kto 
skutočne šetrí, opísal. 
 
Na výjazdoch rozdáva vláda milióny 
 
Prítomných tiež podľa neho pobúrili výjazdové rokovania vlády, na ktorých kabinet rozdáva 
milióny. 
 
Nás vláda núti šetriť a sama pritom chodí na výjazdové rokovania a rozdáva tam milióny. 
Práve tieto milióny navyšujú dlh, ktorý chce vláda zaplátať peniazmi samospráv, zdôraznil 
Hrnčiar. Dodal, že kriticky sa nevyjadrovali iba nesmeráci. 
 
Podľa neho vládu kritizovali aj smerácki starostovia a primátori. Napríklad šéf Nového Mesta 
nad Váhom Jozef Trstenský. Jediný, kto sa vlády zastával, bol poslanec Národnej rady a 
starosta Hurbanovej Vsi Ľubomír Petrák (Smer), doplnil Hrnčiar. 

Vrátiť sa na obsah 

14.10.2013 
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1.2. Samosprávy nesúhlasia s návrhom rozpočtu 

 

Zdroj: Slovenský rozhlas Strana:  Autor: Zoltán Rácz Dátum: 11.10.2013 18:00:00 

 

Moderátor: 
Samosprávy nesúhlasia s návrhom rozpočtu, ktorý včera schválila vláda. Na vyplatenie 
zvýšených platov učiteľov a iných zamestnancov verejnej správy im chýbajú peniaze. Od 
vlády žiadajú viac peňazí z podielových daní či ustúpenia od sankcií, ktorými chce trestať 
obce a mestá za nedodržanie konsolidačných záväzkov. 
Redaktor: 
Po učiteľoch a sestričkách dochádza trpezlivosť aj primátorom a starostom. Samosprávy sú 
podľa nich jedinými subjektami verejnej správy, ktoré šetria. Ako tvrdia, namiesto uznania 
im však vláda pridáva problémy v podobe zvyšovania platov vo verejnej sfére, na ktoré 
samosprávam chýbajú peniaze. Dnes aj preto rada Združenia miest a obcí Slovenska 
vyjadrila nesúhlas s včera schváleným rozpočtom a na vládu adresuje viacero požiadaviek. 
Zástupcovia ZMOS-u ich oficiálne spresniť odmietli. Zo stanoviska číta jeho hovorkyňa Marta 
Bujňáková. 
Marta Bujňáková, hovorkyňa ZMOS: 
Poverila predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Dvonča informovať predsedu 
vlády Roberta Fica o výsledkoch rokovania rady ZMOS so žiadosťou o splnenie týchto 
zásadných požiadaviek do 31. októbra. 
Redaktor: 
Konkrétnejší bol poslanec Mostu-Híd primátor Martina Andrej Hrnčiar. Od vlády očakáva 
zrušenie sankcií pre nedodržanie memoranda o konsolidácii, návrat k pôvodnému 
prerozdeleniu podielových daní a zjemnenie pripravovaného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti samospráv. 
Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin: 
Štát míňa a obce šetria. Sa nemôžme ďalej pozerať na to, že nemôžme robiť cesty, nemôžme 
robiť výtlky, nemôžme financovať základné elementárne veci. 
Redaktor: 
Ministerstvo financií sa dnes k výsledkom rokovania rady ZMOS-u nevyjadrilo. Peter Kažimír 
však viackrát v médiách naznačil, že samosprávam pomôže rozpustením finančných rezerv. 
Peter Kažimír, minister financií: 
Vyberieme o 250 miliónov eur viac na daniach a vytvárame si tým pádom rezervu. Môžeme 
ju použiť buď na zníženie deficitu alebo na udržanie tohto fiškálneho cieľa alebo na priority, 
ktoré určite stále existujú. 
Redaktor: 
V návrhu rozpočtu je na krytie dopadov kolektívneho vyjednávania vyčlenených takmer 35 
miliónov eur. 
 
Zoltán Rácz 

Vrátiť sa na obsah 
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1.3. SRo: Vládou schválený rozpočet mestá a obce odmietajú 

 

Zdroj: SITA Strana:  Autor: to;bl Dátum: 11.10.2013 18:58:53 

 

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) - Vládou schválený rozpočet mestá a obce odmietajú. 
Chýbajú im peniaze na zvýšenie platov učiteľov, odznelo dnes vo večernej relácii Rádiožurnál 
Slovenského rozhlasu. 
 Ako informoval Rádiožurnál SRo, samosprávy nesúhlasia s návrhom rozpočtu, ktorý 
vo štvrtok schválila vláda. Od vlády žiadajú viac peňazí z podielových daní či ustúpenie od 
sankcií, ktorými chce trestať obce a mestá za nedodržanie konsolidačných záväzkov. 
Samosprávy sú podľa primátorov a starostov jedinými subjektmi verejnej správy, ktoré 
šetria a hovoria, že namiesto uznania im vláda pridáva problémy v podobe zvyšovania platov 
vo verejnej sfére, pre ktoré samosprávam chýbajú peniaze.  
 Rada Združenia miesta a obcí Slovenska vyjadrila nesúhlas so schváleným rozpočtom 
a vláde adresuje viacero požiadaviek. Zástupcovia ZMOS ich oficiálne odmietli spresniť. Ako 
informovala hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková, rada poverila predsedu ZMOS Jozefa 
Dvonča informovať predsedu vlády Roberta Fica o výsledkoch rokovania Rady ZMOS so 
žiadosťou o splnenie zásadných požiadaviek do 31. októbra. 
 Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar bol konkrétnejší, od vlády očakáva zrušenie 
sankcií pre nedodržanie memoranda o konsolidácii, návrat k pôvodnému rozdeleniu 
podielových daní a zjemnenie pripravovaného zákona rozpočtu a zodpovednosti samospráv. 
Štát míňa a obce šetria. Nemôžeme sa pozerať na to, ako nemôžeme robiť cesty, výtlky, 
nemôžeme financovať základné elementárne veci, uviedol Hrnčiar. Ministerstvo financií sa 
dnes k výsledkom rokovania ZMOS nevyjadrilo, minister Peter Kažimír však viackrát v 
médiách naznačil, že samosprávam pomôžu rozpustením finančných rezerv. Vyberieme o 
250 miliónov eur viac na daniach a vytvárame tak rezervu, ktorú môžeme použiť buď na 
zníženie deficitu, alebo udržanie tohto fiškálneho cieľa alebo na priority, ktoré stále existujú, 
uviedol Kažimír. V návrhu rozpočtu je na krytie dopadov kolektívneho vyjednávania 
vyčlenených takmer 35 miliónov eur. 

Vrátiť sa na obsah 

1.4. Vládou schválený rozpočet mestá a obce odmietajú 

 

Zdroj: Aktualne.sk Strana:  Autor: SITA Dátum: 11.10.2013 22:15:00 

http://aktualne.atlas.sk/vladou-schvaleny-rozpocet-mesta-a-obce-

odmietaju/zahranicie/amerika/ 

 

BRATISLAVA - Vládou schválený rozpočet mestá a obce odmietajú. Chýbajú im peniaze na 
zvýšenie platov učiteľov, odznelo dnes vo večernej relácii Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. 
Ako informoval Rádiožurnál SRo, samosprávy nesúhlasia s návrhom rozpočtu, ktorý vo 
štvrtok schválila vláda. Od vlády žiadajú viac peňazí z podielových daní či ustúpenie od 

http://aktualne.atlas.sk/vladou-schvaleny-rozpocet-mesta-a-obce-odmietaju/zahranicie/amerika/
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sankcií, ktorými chce trestať obce a mestá za nedodržanie konsolidačných záväzkov. 
Samosprávy sú podľa primátorov a starostov jedinými subjektmi verejnej správy, ktoré 
šetria a hovoria, že namiesto uznania im vláda pridáva problémy v podobe zvyšovania platov 
vo verejnej sfére, pre ktoré samosprávam chýbajú peniaze. 
 
Rada Združenia miesta a obcí Slovenska vyjadrila nesúhlas so schváleným rozpočtom a 
vláde adresuje viacero požiadaviek. Zástupcovia ZMOS ich oficiálne odmietli spresniť. Ako 
informovala hovorkyňa ZMOS Marta Bujňáková, rada poverila predsedu ZMOS Jozefa 
Dvonča informovať predsedu vlády Roberta Fica o výsledkoch rokovania Rady ZMOS so 
žiadosťou o splnenie zásadných požiadaviek do 31. októbra. 
Na akých nohách stojí štátny rozpočet? Viaceré míny ním môžu poriadne zamávať 
Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar bol konkrétnejší, od vlády očakáva zrušenie sankcií 
pre nedodržanie memoranda o konsolidácii, návrat k pôvodnému rozdeleniu podielových 
daní a zjemnenie pripravovaného zákona rozpočtu a zodpovednosti samospráv. 
 
Štát míňa a obce šetria. Nemôžeme sa pozerať na to, ako nemôžeme robiť cesty, výtlky, 
nemôžeme financovať základné elementárne veci, uviedol Hrnčiar. Ministerstvo financií sa 
dnes k výsledkom rokovania ZMOS nevyjadrilo, minister Peter Kažimír však viackrát v 
médiách naznačil, že samosprávam pomôžu rozpustením finančných rezerv. 
 
Vyberieme o 250 miliónov eur viac na daniach a vytvárame tak rezervu, ktorú môžeme 
použiť buď na zníženie deficitu, alebo udržanie tohto fiškálneho cieľa alebo na priority, ktoré 
stále existujú, uviedol Kažimír. V návrhu rozpočtu je na krytie dopadov kolektívneho 
vyjednávania vyčlenených takmer 35 miliónov eur. 

Vrátiť sa na obsah 

1.5. ZMOS hrozí štrajkom 

 

Zdroj: SME Strana: 02 Autor: (tasr, sita) Dátum: 12.10.2013 00:00:00 

 

ZMOS hrozí štrajkom  
BRATISLAVA. Združenie miesta a obcí Slovenska žiada od vlády Roberta Fica, aby zvýšila ich 
podiel na dani z príjmu fyzických osôb zo 65,4 percenta na 70,3 percenta.  
 Predseda združenia Jozef Dvonč zo Smeru bude o požiadavkách rokovať s vládou. Ak ich 
kabinet nesplní do konca októbra, ZMOS pohrozil štrajkovou pohotovosťou. Mimoriadna 
Rada ZMOS sa zišla včera v Žiline. Prítomných pobúrili výjazdové rokovania vlády, na ktorých 
kabinet rozdáva milióny. Vládu kritizovali aj „smerácki“ starostovia a primátori. Napríklad šéf 
Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský. Samosprávy sú podľa ZMOS–u jedinými 
subjektmi verejnej správy, ktoré šetria. Hevajú sa, že vláda im namiesto uznania pridáva 
ďalšie problémy. 

Vrátiť sa na obsah 
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1.6. RÖVIDEN 

 

Zdroj: Új Szó Strana: 02 Autor:  Dátum: 12.10.2013 00:00:00 

 

RÖVIDEN  
Sztrájkolni akar a ZMOS?  
 
Pozsony. Sztrájkkészültséggel fenyegetőzik a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) 
arra az esetre, ha a kormány nem növeli a korábbi 70,3 százalékra az önkormányzatok 
részesedését a természetes személyek jövedelemadójából. Robert Fico kormánya 
ragaszkodik a jelenlegi 65,4 százalékos kulcshoz. Az érdekvédelmi szervezet elutasítja azt is, 
hogy a kormány javaslatára szankciókat és más rendelkezéseket építsenek a költségvetési 
szabályzókról szóló törvénybe. Jozef Dvonč ZMOS-elnököt azzal bízták meg, a felmerült 
problémákról tárgyaljon a kormánnyal. Ha a kabinet nem tesz eleget a társulás 
követeléseinek, november 14-én rendkívüli ZMOS-közgyűlés lesz, amelyen eldőlhet, hogyan 
reagáljanak az önkormányzatok a kialakult helyzetre. (TASR)  
 
Bezák Olaszországba megy  
 
Privigye. Körülbelül egy évre Olaszországba távozik a nagyszombati érseki tisztségből 
leváltott Róbert Bezák. Ott várhatóan a Veronához közeli Bussolengóban, a redemptoristák 
kolostorában él majd. Azt is fontolgatja, hogy Angliában fog tevékenykedni. Erről Privigyén 
nyilatkozott, ahol pénteken díszpolgári címet adományoztak neki. Bezák kezdetben nem 
akart beszélni a terveiről, de bevallotta, hogy a Vatikántól is megbízatást vár. Európában 
képzeli el a jövőjét, de nem akarja időrendben felsorolni, mikor hol működne. Úgy gondolja, 
az ő távozása nem olyan, mint amikor egy fiatal diák körülnéz a világban, mert ő ezt húsz 
évvel ezelőtt már megtette. (TASR)  
 
Foto popis| 

Vrátiť sa na obsah 

1.7. Rendőrök védik a horvátgurabi polgármestert 

 

Zdroj: Új Szó Strana: 04 Autor: (Sme/béva) Dátum: 12.10.2013 00:00:00 

 

Rendőrök védik a horvátgurabi polgármestert  
A népszámlálási adatok alapján több mint négyezer, a polgármester szerint közel hétezer 
lakosa van a falunak – kezelhetetlennek látja a helyzetet  
 
ÚJ SZÓ-ÉRTESÜLÉS Horvátgurab (Chorvátsky Grob). A múlt héten lemondott a szenci 
járásbeli község polgármestere. Miroslav Marynčákot rendőrök védik.  
 Marynčákot egy hónapja megfenyegették. A Sme tudósítójának elmondta, ismeretlen 



 

 

S I T A 
ZMOS - 14.10.2013 

SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, tel. +421 2 5249 6106, http://www.sita.sk/ - 6 - 

levélíró megfenyegette őt és családját, baja eshet, ha megpróbálja megakadályozni az 
építkezést Feketevízpuszta (Čierna Voda) falurészben. Horvátgurabon néhány év alatt 
megduplázódott a lakosok száma. Míg 2006-ban 2038-an laktak a községben, a tavalyi 
népszámlálás adatai alapján már 4105 lelket számlál a település. A polgármester szerint 
azonban ennél legalább kétezerrel többen, laknak Horvátgurabon. A község infrastruktúráját 
nem ennyi lakosra tervezték, hiányoznak az oktatási intézmények – a nyolcszáz iskolaköteles 
gyerek közül csak hetven számára van hely az alsó tagozatos alapiskolába –, mindennaposak 
a forgalmi dugók, a vízelvezető rendszer sem bírja a terhelést. A polgármester az előző 
vezetést bírálta, hiszen az előző önkormányzat fogadta el a falu területrendezési tervét. 
Marynčák az illetékes hivatalok segítségét kérte ahhoz, hogy szabályozhassa és leállíthassa 
az előző vezetés által jóváhagyott építkezéseket. A közlekedésés építésügyi minisztérium 
azonban azt válaszolta a polgármesternek, amit jóváhagytak, azon nem lehet változtatni. A 
befektetőket pedig nem kötelezhetik arra, hogy óvodát, utakat építsenek a lakóparkok 
mellé. Ezeknek a létesítményeknek a hiánya nemcsak Horvátgurabon, hanem számos más, a 
fővároshoz közeli településen is gondot jelent. Jozef Dvonč, a Szlovákiai Városok és Falvak 
Szövetségének (ZOMOS) elnöke elmondta, segítenének a polgármesternek, előbb azonban 
pontosan meg kell ismerkedniük a falu helyzetével.  
 Horvátgurabon az előző polgármester,ŠtefanBlažkohivatali ideje alatt kezdődtek el a nagy 
építkezések. Blažko két választási időszakot töltött a polgármesteri székben. 2010-ben két 
ismeretlen tettes megtámadta, kórházi ápolásra szorult. A falu képviselő-testülete 
ugyanebben az évben, négy hónappal a helyhatósági választások előtt hagyta jóvá az új 
területrendezési tervet. 
 
Foto popis| A nyolcszáz iskolaköteles gyerekből csak hetvenen járnak a község 
négyosztályos alapiskolájába  
Foto autor| (Sme-felvétel) 

Vrátiť sa na obsah 

1.8. Obce pýtajú na volebný rok od vlády viac 

 

Zdroj: PRAVDA Strana: 10 Autor: Lenka Buchláková Dátum: 12.10.2013 00:00:00 

 

Na budúci rok, keď sa okrem prezidentských volieb budú na Slovensku konať aj komunálne 
voľby, požadujú mestá a obce od vlády rozviazanie rúk v míňaní. Mnohé z obcí sú už so 
šetrením na hrane, úsporné opatrenia sa už dotýkajú aj kvality poskytovaných služieb pre 
ľudí. Na to, aby začali opäť svietiť, kosiť či opravovať cesty a chodníky, požadujú od vlády, 
aby im tohtoročné prebytkové financie uvoľnila na investičné projekty. Združenie miest a 
obcí Slovenska na včerajšom sneme preto odmietlo rozpočet verejnej správy na budúci rok, 
ktorý vo štvrtok schválila vláda, pretože im opätovne zväzuje ruky.  
 „Rada ZMOS vyslovila nesúhlas s rozpočtom verejnej správy na budúci rok, vrátane 
niektorých ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách. Rada zároveň potvrdila doterajšie 
stanovisko vyjednávačov o kolektívnom vyjednávaní na rok 2014,“ povedala po rokovaní 
hovorkyňa ZMOS–u Marta Bujňáková. Na dofinancovanie zvýšených platov učiteľom o päť 
percent v budúcom roku sa majú totiž samosprávy podieľať sumou 28 miliónov eur.  
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 Štát im však chce pomôcť aj tým, že vyčlenil na budúci rok rezervu vo výške 34,5 milióna eur 
na pokrytie dofinancovania. „Predpokladáme zvýšený tlak na financovanie z titulu 
valorizácie, ktorý sa premietne do horšieho financovania samospráv. Rátame s tým, a preto 
to kryjeme rezervou,“ povedal pre Pravdu minister financií Peter Kažimír.  
 Štát pritom v rozpočte na budúci rok prikázal mestám a obciam šetriť, ale v menšej miere 
ako doteraz. Kým v tomto roku ministerstvo financií očakáva, že budú samosprávy 
hospodáriť s prebytkom vo výške 91 miliónov eur, v budúcom roku od nich požaduje iba 22 
miliónov eur. Menší tlak na šetrenie, ktoré by sa malo znížiť zhruba o 70 miliónov eur, by 
mestá a obce chceli využiť na investičné projekty, opravy ciest a chodníkov a niektoré začnú 
opäť svietiť.  
„V roku 2014 bude mesto pokračovať v stavebných úpravách miestnych komunikácií – ciest 
a chodníkov. Pripravujeme tiež výstavbu autobusového nástupišťa či kruhovýobjazd,“ 
povedala hovorkyňa mesta Michalovce Iveta Palečková. Napríklad mesto Veľký Krtíš, ktoré v 
tomto roku na niektorých uliciach v meste pre šetrenie vyplo osvetlenie vo večerných 
hodinách, bude od Nového roka opäť svietiť.  
 Mesto Martin sa pustí napríklad do opravy škôl a školských zariadení či obnovy vozového 
parku. Mesto doteraz fungovalo niekoľko rokov v krízovom režime a z rozpočtu bolo 
schopné pokryť len riešenie havarijných situácií, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia a 
majetku. „Samosprávy a iní správcovia komunikácií teraz nie v dostatočnom rozsahu 
obnovujú a rekonštruujú komunikácie, čím však logicky vzniká akýsi morálny či 
modernizačný dlh, ktorý sa neskôr prejaví a v konečnom dôsledku na nás počká, a aj tak ho 
niekto bude musieť riešiť, a teda aj financovať,“ odkázal hovorca mesta Martin Jozef Petráš.  
 Niektoré samosprávy pritom tvrdia, že im rozpočty dovolili aj v tomto roku šetriť tak, aby sa 
to nedotklo kvality služieb poskytovaných občanom a dokázali ešte investovať peniaze do 
rozvoja. „Aj napriek zložitej situácii sme realizovali pre občanov potrebné opravy 
komunikácií a revitalizáciu centrálnej mestskej zóny,“ hovorí primátor Trnavy Vladimír 
Butko. Špecifickým príkladom sú Košice, ktoré sa stali v tomto roku nositeľom titulu 
Európske hlavné mesto kultúry. Práve preto nemohli pozastaviť investície, ale, naopak, v 
rámci konsolidácie rozpočtu zvyšovali daň z nehnuteľností, čím dostali do mestskej kasy 
okolo štyroch miliónov eur navyše.  
 ZMOS však tvrdí, že zníženie miery šetrenia nestačí, mnohé samosprávy sa bez ušetrených 
peňazí v tomto roku nemôžu ďalej rozvíjať. „Opakované zadržiavanie ušetrených 
prostriedkov na účtoch obcí a miest z minulých rokov, bez možnosti ich použitia, znamená 
zabrzdenie miestneho rozvoja, zamedzovanie investícií, zníženie rozsahu, úrovne a kvality 
verejných služieb pre občanov, ako aj zastavenie odstraňovania modernizačného dlhu na 
majetku obcí,“ hovorí predseda ZMOS–u Jozef Dvonč. Či ušetrené peniaze samospráv pôjdu 
do ich budúceho rozvoja, zatiaľ štát nepovedal. „V prvom rade sa musíme dočkať výsledkov 
memoranda, ktoré s nami Združenie miest a obcí podpísalo na rok 2013. Podľa toho 
budeme reagovať z hľadiska aj zákonov, aj ochoty ďalej spolupracovať na ich problémoch. 
Mám pochopenie a vnímam ich požiadavky ako relevantné na rok 2014,“ tvrdí Kažimír.  
Mestá a obce naďalej od štátu žiadajú vrátiť podiel na podielových daniach na pôvodnú 
úroveň 70,3 percenta zo súčasných 65,4 percenta. „Vyžaduje si to ekonomická situácia obcí 
a miest,“ povedal Dvonč. Kažimír však zvýšenie percenta pri podielových daniach nateraz 
vylúčil. „Aj tento rok sme dobrovoľne doručili bez platnosti akýchkoľvek zákonov vyše 25 
miliónov eur na problémy ZMOS–u, teda dofinancovanie platov učiteľov, na výtlky a cesty. 
My sa snažíme citlivo reagovať na potreby, ale dnes nie sme pripravení na otázku navýšenia 
podielových daní,“ povedal Kažimír.  
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 Faktom je, že zatiaľ čo výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41 percent, 
výdavky obcí bez finančných operácií vzrástli len o 5,9 percenta. Medziročne samosprávam 
pribudlo 110 prenesených kompetencií štátu. Dlh obcí na celkovom verejnom dlhu sa 
momentálne podieľa približne troma percentami. ZMOS by mal o svojich požiadavkách 
rokovať s vládou na budúci týždeň.  
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
 
Foto popis| Od miest ľudia požadujú investície do ciest či obecných zariadení. Vláda donútila 
mestá tento rok šetriť, či im na budúci rok uvoľní ruky, nie je jasné.  
Foto autor| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN KRÁĽ  
 
O autorovi| Lenka Buchláková © Bratislava 

Vrátiť sa na obsah 

1.9. Rozpočet obcí a miest 

 

Zdroj: Regina Strana:  Autor:  Dátum: 12.10.2013 12:00:00 

 

Moderátor: 
Na vyplatenie zvýšených platov učiteľov a iných zamestnancov verejnej správy v budúcom 
roku chýbajú samosprávam peniaze. Rada Združenia miest a obcí Slovenska preto včera 
vyjadrila nesúhlas s návrhom rozpočtu a na vládu adresovala viacero požiadaviek. Spresniť 
ich však odmietla. 
Marta Bujňáková, hovorkyňa: 
Poverila predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Dvonča informovať predsedu 
vlády Roberta Fica o výsledkoch rokovania rady ZMOS so žiadosťou o splnenie týchto 
zásadných požiadaviek do 31.10. 
Moderátor: 
Konkrétnejší bol poslanec Most - Híd primátor Martina Andrej Hrnčiar. Od vlády očakáva 
zrušenie sankcií pre nedodržanie memoranda o konsolidácii, ďalej návrat k pôvodnému 
prerozdeleniu podielových daní a zjemnenie pripravovaného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti samospráv. 
Andrej Hrnčiar: 
Štát míňa a obce šetria, sa nemôžme pozerať ďalej na to, že nemôžme robiť cesty, 
nemôžeme robiť výtlky, nemôžeme financovať základné elementárne veci. 
Moderátor: 
Ministerstvo financií sa k výsledkom rokovania rady ZMOS zatiaľ nevyjadrilo. V návrhu 
rozpočtu je na krytie dopadov kolektívneho vyjednávania vyčlenených takmer 35 mil. eur. 

Vrátiť sa na obsah 

1.10. Samosprávy chcú vrátiť podiel na daniach na pôvodnú úroveň 
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Zdroj: Rádio LUMEN Strana:  Autor:  Dátum: 12.10.2013 17:30:00 

 

Moderátor:  
Opozičná strana KDH podporuje snahu Združenia miest a obcí Slovenska vrátiť podiel 
samospráv na podielových daniach na pôvodných viac ako 70 %. Podľa predsedu strany Jána 
Figeľa bolo zníženie podielu v minulosti len dočasným krokom, ktorý mal napomôcť pri 
konsolidácii verejných financií Slovenska. 
Figeľ: 
Opatrenie z obdobia minulej vlády bolo prijímané ako prechodné, nie ako definitívne, ale 
ako súčasť istých krokov pri konsolidácii verejných financií. 
Moderátor: 
ZMOS svoju iniciatívu odôvodňuje ekonomickou situáciou samospráv, ktoré sa snažia v 
posledných rokoch hospodáriť s prebytkovými rozpočtami. S kladným hospodárskym 
výsledkom počíta pre mestá a obce aj návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Samosprávy 
by vlastným šetrením napomôcť k udržaniu deficitu verejných financií pod 3 % HDP. Ako 
informoval predseda ZMOS Jozef Dvonč, takýto trend je však ale ťažko trvalo udržať. Ako 
dodal, s predstaviteľmi rezortu financií už rokoval o niektorých opatreniach, ktoré by mohli 
zlepšiť finančnú situáciu samospráv. 

Vrátiť sa na obsah 

1.11. Vláda sa zľakla štrajku miest, bude diskutovať 

 

Zdroj: ekonomika.sme.sk Strana:  Autor: Marianna Onuferová Dátum: 13.10.2013 20:00:00 

http://s.sme.sk/r-rss/6968652/ekonomika.sme.sk/vlada-sa-zlakla-strajku-miest-bude-

diskutovat.html 

 

Minister financií Peter Kažimír pripustil, že je ochotný debatovať zo zástupcami miest a obcí 
o zvýšení percenta z podielových daní, ktoré im štát posiela.   
 
BRATISLAVA. Kým pred rokom sa Ficova vláda musela vyrovnávať so štrajkom učiteľov, teraz 
vláde pohrozili štrajkom mestá a obce. K nemu chcú pristúpiť, ak im Ficov kabinet nedá do 
konca októbra súhlas na viac peňazí z podielových daní, ktoré dostávajú od štátu. 
 
Štát vypláca samosprávam z rozpočtu 65,4 percenta z výnosu z dane z príjmov fyzických 
osôb. V budúcom roku by mali podľa návrhu rozpočtu dostať 1,28 miliardy eur. Mestá a 
obce žiadajú, aby sa tento podiel vrátil od budúceho roka na úroveň 70,3 percenta. Pýtajú si 
teda z rozpočtu takmer o sto miliónov eur viac, ako je plán vlády. 
 
„Chceme tvrdo obhajovať naše záujmy,“ povedal pre TASR martinský primátor a poslanec 
parlamentu za Most–Híd Andrej Hrnčiar. 
 
Na percento peňazí, ktoré dostávajú mestá a obce, siahla prvý raz Radičovej vláda, v ktorej 

http://s.sme.sk/r-rss/6968652/ekonomika.sme.sk/vlada-sa-zlakla-strajku-miest-bude-diskutovat.html
http://s.sme.sk/r-rss/6968652/ekonomika.sme.sk/vlada-sa-zlakla-strajku-miest-bude-diskutovat.html
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sedel ako koaličný partner aj Most–Híd. Najprv chcela zaviesť pre financovanie obcí takzvaný 
daňový mix, čo odmietli, nižšie percento mal byť ako kompromis. 
 
Kažimír ustupuje 
 
Spor medzi obcami a vládou naštartovali vyššie platy pre zamestnancov vo verejnom sektore 
o 16 eur a pre učiteľov ešte viac, na ktorých sa dohodli s vládou odborári. Predstava vlády 
bola, že samosprávy zo svojich príjmov na ne prispejú sumou asi 28 miliónov eur. No tie 
povedali, že ich príjmy im na to nestačia. Navyše v budúcom roku sú komunálne voľby. 
 
„Posun nie je v rokovaniach žiadny. Zatiaľ nepodporíme kolektívne vyjednávanie,“ povedal v 
piatok šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Dvonč. 
 
Minister financií Peter Kažimír ešte pred niekoľkými dňami hovoril, že mestám a obciam 
pridá vtedy, ak dodržia memorandum o šetrení, ktoré pred rokom podpísali s Ficovou 
vládou. 
 
Práve samosprávu viní vláda za to, že deficit verejného sektora môže byť vyšší o 0,2 
percenta, ako by inak bol. 
 
Mestá a obce by podľa plánu v rozpočte mali v tomto roku hospodáriť s prebytkom 136 
miliónov eur. Vláda podľa aktuálnych prepočtov dúfa, že skončia aspoň v pluse 91 miliónov 
eur. V budúcom roku ráta, že príjmy miest a obcí prevýšia ich výdavky o 22 miliónov eur. 
 
Kažimír už včera pri požiadavke na viac peňazí zo štátnej kasy až taký striktný nebol. V TA3 
pripustil, že je ochotný s obcami o vyššom percente rokovať. 
 
So súčasnou situáciou totiž nie sú spokojní nielen opoziční či nezávislí primátori a 
starostovia, ale ani tí z prostredia vládnej strany. 
 
Obce majú iné prepočty 
 
Zástupcovia Združenia miest a obcí tvrdia, že v skutočnosti by ich navrhované zvýšenie 
platov stálo vyše 28 miliónov eur. Výkonný podpredseda ZMOS–u Jozef Turčány tvrdí, že by 
to bolo asi 32 miliónov eur. Ak sa zvýšia tarifné platy, učitelia majú nárok aj na vyššie 
príplatky, napríklad na vyššie triednicke. 
 
Turčány hovorí, že vláda zabúda, že učiteľom sa už v tomto roku zvýšili platy o päť percent, 
čo sa prenáša aj do budúceho roka. Vláda im síce ešte na to v tomto roku pri#12316;spela 
extra peniazmi, no už to nemá v pláne urobiť v roku 2014. Turčány to odhadol na ďalších 
viac ako 20 miliónov eur. Spolu je to vyše 50 miliónov eur. 

Vrátiť sa na obsah 

1.12. Obce pohrozili vláde štrajkom 
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Zdroj: SME Strana: 08 Autor: Marianna Onuferová Dátum: 14.10.2013 00:00:00 

 

Samosprávy si pýtajú vyššie percento z podielových daní, Kažimír naznačil ústup 
 
Dohoda vlády s odborármi nazvýšení platov vo verejnom sektore naštartovala mestá a obce, 
aby siodštátu pýtali viac peňazí. 
BRATISLAVA. Kým pred rokom sa Ficova vláda musela vyrovnávať so štrajkom učiteľov, teraz 
vláde pohrozili štrajkom mestá a obce. K nemu chcú pristúpiť, ak im Ficov kabinet nedá do 
konca októbra súhlas na viac peňazí z podielových daní, ktoré dostávajú od štátu. 
 Štát vypláca samosprávam z rozpočtu 65,4 percenta z výnosu z dane z príjmov fyzických 
osôb. V budúcom roku by mali podľa návrhu rozpočtu dostať 1,28 miliardy eur. Mestá a 
obce žiadajú, aby sa tento podiel vrátil od budúceho roka na úroveň 70,3 percenta. Pýtajú si 
teda z rozpočtu takmer o sto miliónov eur viac, ako je plán vlády. 
 „Chceme tvrdo obhajovať naše záujmy,“ povedal pre TASR martinský primátor a poslanec 
parlamentu za Most-Híd Andrej Hrnčiar. 
 Na percento peňazí, ktoré dostávajú mestá a obce, siahla prvý raz Radičovej vláda, v ktorej 
sedel ako koaličný partner aj Most-Híd. Najprv chcela zaviesť pre financovanie obcí takzvaný 
daňový mix, čo odmietli, nižšie percento mal byť ako kompromis. Kažimír ustupuje 
 Spor medzi obcami a vládou naštartovali vyššie platy pre zamestnancov vo verejnom 
sektore o 16 eur a pre učiteľov ešte viac, na ktorých sa dohodli s vládou odborári. Predstava 
vlády bola, že samosprávy zo svojich príjmov na ne prispejú sumou asi 28 miliónov eur. No 
tie povedali, že ich príjmy im na to nestačia. Navyše v budúcom roku sú komunálne voľby. 
„Posun nie je v rokovaniach žiadny. Zatiaľ nepodporíme kolektívne vyjednávanie,“ povedal v 
piatok šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Dvonč. 
 Minister financií Peter Kažimír ešte pred niekoľkými dňami hovoril, že mestám a obciam 
pridá vtedy, ak dodržia memorandum o šetrení, ktoré pred rokom podpísali s Ficovou 
vládou. 
 Práve samosprávu viní vláda za to, že deficit verejného sektora môže byť vyšší o 0,2 
percenta, ako by inak bol. 
 Mestá a obce by podľa plánu v rozpočte mali v tomto roku hospodáriť s prebytkom 136 
miliónov eur. Vláda podľa aktuálnych prepočtov dúfa, že skončia aspoň v pluse 91 miliónov 
eur. V budúcom roku ráta, že príjmy miest a obcí prevýšia ich výdavky o 22 miliónov eur. 
 Kažimír už včera pri požiadavke na viac peňazí zo štátnej kasy až taký striktný nebol. V TA3 
pripustil, že je ochotný s obcami o vyššom percente rokovať. 
 So súčasnou situáciou totiž nie sú spokojní nielen opoziční či nezávislí primátori a 
starostovia, ale ani tí z prostredia vládnej strany. 
Obcemajúiné prepočty 
 Zástupcovia Združenia miest a obcí tvrdia, že v skutočnosti by ich navrhované zvýšenie 
platov stálo vyše 28 miliónov eur. Výkonný podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány tvrdí, že by 
to bolo asi 32 miliónov eur. Ak sa zvýšia tarifné platy, učitelia majú nárok aj na vyššie 
príplatky, napríklad na vyššie triednicke. 
 Turčány hovorí, že vláda zabúda, že učiteľom sa už v tomto roku zvýšili platy o päť percent, 
čo sa prenáša aj do budúceho roka. Vláda im síce ešte na to v tomto roku prispela extra 
peniazmi, no už to nemá v pláne urobiť v roku 2014. Turčány to odhadol na ďalších viac ako 
20 miliónov eur. Spolu je to vyše 50 miliónov eur. 
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100 miliónov eur navyšena budúci rok siodvlády pýtajú mestáa obce. 
 
Foto popis| Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč tvrdí, že dohodus 
odborármi nepodporia, pokiaľ im vláda neprisľúbi viac peňazí. 
Foto autor| FOTOSME-TOMÁŠ BENEDIKOVIČ 

Vrátiť sa na obsah 

1.13. Vláda sa zľakla štrajku miest 

 

Zdroj: SME Strana: 01 Autor: (of) Dátum: 14.10.2013 00:00:00 

 

Samosprávy chcú od štátu o sto miliónov viac. Zvyšujú sa platy a o rok sú voľby. 
BRATISLAVA. Minister financií Peter Kažimír pripustil, že je ochotný debatovať zo zástupcami 
miest a obcí o zvýšení percenta z podielových daní, ktoré im štát posiela. Samosprávy 
žiadajú na budúci rok takmer o sto miliónov eur viac, ako im naplánovala vláda. 
 Debata sa vyostrila po tom, čo sa vláda s odborármi dohodla na zvýšení platov vo verejnom 
sektore a chcela, aby to platili mestá a obce. Primátori za opozíciu, ale aj za Smer pohrozili 
vláde štrajkom. 
 „Nie sme proti zvyšovaniu platov, ale zatiaľ nepodporíme ani kolektívne vyjednávanie,“ 
povedal šéf Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč. 
 
Viacna8. strane 
 
*** 
 
u Fakty Koľko žiadajú l štát vyplácame stáma obciam 65,4 percenta z podielových daní. Orok 
majú dostať 1,24 miliardy eur; l samosprávy chcú 70,3 percenta, teda o necelých sto 
miliónov eur viac. 

Vrátiť sa na obsah 

1.14. Starostom došla trpezlivosť. Tvrdia, že sa snažia šetriť a vládni činitelia rozhadzujú 
milióny 

 

Zdroj: Novohradské noviny Strana: 10 Autor: (TASR) Dátum: 14.10.2013 00:00:00 

 

Predseda ZMOS-u Jozef Dvonč chce o požiadavkách samosprávy rokovať s vládou. Hovorí, že 
vládni činitelia ich nútia šetriť a sami pritom rozdávajú milióny. 
LUČENEC. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada zvýšiť ich podiel na dani z príjmu 
fyzických osôb zo súčasných 65,4 percenta opäť na 70,3 percenta. Zároveň odmieta sankcie 
a niektoré ustanovenia novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá 
je v Národnej rade SR. Predseda ZMOS-u Jozef Dvonč má o požiadavkách samosprávy 
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rokovať s vládou. 
Ak kabinet požiadavky nesplní do 30. októbra, 14. novembra sa zíde mimoriadny snem 
združenia, ktorý prerokuje ďalší postup samospráv. 
V hre je aj štrajková pohotovosť. 
To sú závery dnešného rokovania mimoriadnej Rady ZMOS-u, ktorá sa konala v Žiline. 
Informoval o tom martinský primátor a poslanec Národnej rady SR za Most-Híd Andrej 
Hrnčiar. 
„Chceme tvrdo obhajovať naše záujmy,“ vysvetlil výsledok dnešného rokovania členov i 
nečlenov Rady ZMOS-u. 
Diskusia bola podľa neho búrlivá, starostovia a primátori odmietli súčasný stav. 
„Kritizovali sme, že nás vláda chce trestať, hoci máme dôkazy, že sme jediní, kto skutočne 
šetrí,“ opísal. 
Prítomných tiež podľa neho pobúrili výjazdové rokovania vlády, na ktorých kabinet rozdáva 
milióny. 
„Nás vláda núti šetriť a sama pritom chodí na výjazdové rokovania a rozdáva tam milióny. 
Práve tieto milióny navyšujú dlh, ktorý chce vláda zaplátať peniazmi samospráv,“ 
zdôraznil Hrnčiar. Dodal, že kriticky sa nevyjadrovali iba „nesmeráci“. Podľa neho vládu 
kritizovali aj „smerácki“ starostovia a primátori. Napríklad šéf Nového Mesta nad Váhom 
Jozef Trstenský. 
„Jediný, kto sa vlády zastával, bol poslanec národnej rady a starosta Hurbanovej Vsi Ľubomír 
Petrák (Smer-SD),“ 
doplnil Hrnčiar. 

Vrátiť sa na obsah 

2.19. V rozpočte je možný aj čierny scenár 

 

Zdroj: regiony.sme.sk Strana:  Autor: Viera Legerská Dátum: 12.10.2013 08:40:06 
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Po aktuálnych prepočtoch sa v meste Martin ukazuje schodok v tohtoročnom rozpočte 1,78 
mil. eura. 
 
MARTIN. Zmena rozpočtu, o ktorej rokovali poslanci v septembri , sa pre avizovaný schodok 
1,78 mil. eura, zúžila len na navýšenie príjmov, bez rokovania o výdavkovej časti rozpočtu. V 
novodobej histórii martinskej samosprávy je to po prvý raz, čo dochádza k takejto úprave 
rozpočtu. Je výsledkom odporučenia Rady Združenia miest a obcí Slovenska z augusta tohto 
roku, ktorá požiadala mestá a obce, aby v záujme dosiahnutia konsolidácie verejných financií 
upravili svoje rozpočty na rok 2013 a zredukovali svoje výdavky.  Poslanci preto odsúhlasili 
zvýšenie bežných príjmov v časti výnosov dane z príjmov, dane z pozemkov, zo stavieb, 
bytov a nebytových priestorov spolu vo výške 815 tisíc eur.  
 
„Vzhľadom k tomu, že adekvátne nenavrhujeme zvýšenie výdavkov, celkový rozpočet, 
vrátane finančných operácií v príjmoch by mal byť prebytkový,“  zdôvodnila na rokovaní 

http://s.sme.sk/r-rss/6958820/turiec.sme.sk/v-rozpocte-je-mozny-aj-cierny-scenar.html
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zastupiteľstva vedúca odboru financií MsÚ v Martine Vlasta Grajciarová. Jej odbor navrhol 
tiež v príjmových finančných operácií vypustiť  prevod z fondu rozvoja bývania o 624 tisíc 
eur. Ide o peniaze získané z odpredaja bytov v minulom roku, ktoré sa presunú do 
rezervného fondu s prednostným účelom použiť ich na obnovu a rekonštrukciu bytového 
fondu a infraštruktúru k bytom, lebo nie je reálny predpoklad použiť ich ešte v tomto roku. 
Ako sa uvádza v dôvodovej správe k zmene rozpočtu, tieto zmeny majú znížiť rozpočtovú 
stratu na približne 350 tisíc eur, no mesto aj tak nenaplní podmienky Memoranda 
podpísaného medzi Vládou SR a Zdužením miest a obcí Slovenska, ale zmierni dopad 
konsolidácie z pohľadu schváleného rozpočtu. 
 
„Skutočný prebytok alebo schodok rozpočtu bude závisieť od skutočného plnenia príjmov a 
čerpania výdavkov mestského rozpočtu k 31. decembru, teraz ho nevieme odhadnúť,“  
dodala V. Grajciarová. 
 
Kľúčový z hľadiska rozpočtu bude november. „Štát sa chystá siahnuť samospráve na 
podielové dane. Samozrejme, že Združenie miest a obcí Slovenska proti tomu protestuje. 
Všetko bude jasnejšie až v novembri, keď sa zverejnia prvé prognózy. Pri čiernom scenári sa 
môže stať, že na šport, kultúru a investície nebudeme mať v budúcom roku ani euro,“ 
uzavrel  primátor Andrej Hrnčiar. 

Vrátiť sa na obsah 

2.21. Pri šetrení sa v regiónoch ide do krajností 

 

Zdroj: Pravda.sk Strana:  Autor: Lenka Buchláková, Dátum: 12.10.2013 23:30:00 
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Obce v snahe znížiť bežné výdavky o desať percent a mzdy o päťpercent, tak ako vedenie 
samospráv dohodlo s vládou, idú do krajností. Nielenže nesvietia, ale niekedy nemajú na 
opravy ciest či chodníkov. Ľudia po zotmení radšej sedia doma. Navyše úradníkom v 
niektorých regiónoch v tlačiarňach chýba papier, mestá predávajú majetky a zvyšujú dane. 
Rezort financií k tomu odkazuje, že na jar tohto roka vláda uvoľnila samosprávam osem 
miliónov eur na opravu ciest, ďalších osem miliónov mohli obce investovať do opravy 
komunikácii po zimnej prevádzke. Vláda vyčlenila peniaze aj na rast platov učiteľov. 
Samosprávy navyše podpísali záväzok šetriť dobrovoľne. 
„Vzhľadom na tieto fakty si nemyslíme, že by sme mestá a obce nútili ísť do krajností, 
spoločne so Združením miest a obcí Slovenska však hľadáme cesty na naplnenie zámerov 
Memoranda,“ odkázalo tlačové oddelenie rezortu financií. 
Napríklad vo Veľkom Krtíši to však vidia inak. Tamojší obyvatelia hromžia, že chodia po 
rozbitých uliciach a nevidia pritom ani pod nohy. „Už skoro mesiac nám nefunguje 
osvetlenie na celej ulici. Vlani v tejto oblasti vykradli niekoľko rodinných domov, tak už len 
po nociach čakáme, kedy prídu znovu, lebo majú ideálne podmienky. To už nehovorím o 
tom, že sa mesto nepúšťa do odstránenia výmoľov a vyrovnania nerovností, u nás na 

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/295960-pri-setreni-sa-v-regionoch-ide-do-krajnosti/
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Novohradskej ulici sa prepadáva cesta,“ hovorí pani Iveta Kalmárová z Veľkého Krtíša. 
V spomínanom Veľkom Krtíši o problémoch so stavom chodníkov a miestnych komunikácií 
vedenie mesta vie, no nemá na opravy peniaze. „Mali sme ich v tomto roku v pláne 
opravovať a rekonštruovať. Pri dodržiavaní opatrení zo strany vlády sme všetky tieto 
investičné akcie zastavili a finančné prostriedky plánované na ich realizáciu sme viazali,“ 
hovorí Erika Grega, asistentka primátora mesta Veľký Krtíš. Samotný mestský úrad funguje 
niekoľko mesiacov „bez papiera“. Na to, aby znížili administratívne náklady, museli totiž 
obmedziť nákup papiera a potrieb do kancelárie. 
Napríklad v Banskej Bystrici popri šetrení zvyšovali aj miestne poplatky za odvoz odpadu. Na 
to, aby Banská Bystrica v tomto roku zabezpečila riadny chod mesta, vyplatila mzdy a 
zabezpečila všetky služby občanom dané zákonom, bude musieť pristúpiť aj k odpredaju 
časti svojho majetku. Momentálne plánuje predať pozemok vo vlastníctve mesta pred 
tamojším obchodným domom za zhruba 1,7 milióna eur. 
„Samospráva už nemá vytvorený priestor na ďalšie krátenie výdavkov. Vzhľadom na 
aktualizovanú prognózu príjmov samospráv z dane z príjmu fyzických osôb z júla 2013 
zaznamenáva mesto výpadok príjmu z podielových daní v objeme viac ako 330-tisíc eur,“ 
hovorí vedúca ekonomického odboru Banskej Bystrice Beáta Farkašová. Ako ďalej dodáva, 
na dofinancovanie prenesených kompetencií v základných školách pôjde z rozpočtu mesta 
ďalších 287-tisíc eur. Medziročne samosprávam narástol počet prenesených kompetencií 
štátu o 110. Prenesený výkon štátnej správy v mnohých obciach predstavuje aj 60 percent z 
celkových ich výdavkov. 

Vrátiť sa na obsah 

2.22. V politike 

 

Zdroj: TA3 Strana:  Autor:  Dátum: 13.10.2013 11:00:00 

Moderátor: 
Pán minister, začnem u vás. Aj v tom príspevku bolo zopárkrát povedané, že je to rozpočet, 
vďaka ktorému sa konečne nadýchneme v tom budúcom roku. Moja otázka veľmi aktuálna. 
Nadýchne sa aj samospráva, keďže vieme, že  práve samosprávy mali rokovanie, naďalej 
tvrdia, že ten rozpočet pre nich nie je prijateľný? 
Kažimír: 
Závery Rady ZMOS, ktorá prebehla tento piatok, to znamená po schválení návrhu štátneho 
rozpočtu vládou, my zatiaľ poznáme len z médií, takže počkáme si samozrejme na kontakt s 
predstaviteľmi ZMOS v najbližších dňoch. Môžem potvrdiť, že sa s pánom Dvončom a s jeho 
kolegami stretám niekedy častejšie ako s kolegami ministrami. To zn., že my sme v kontakte 
myslím si že navzájom aj poznáme svoje problémy. Ten dialóg tam stále prebieha a tá 
základná obava, ktorá vyplynula v podstate z výsledkov kolektívneho vyjednávania a dohody 
s učiteľmi, ja si myslím, že tej dohode s učiteľmi sa tešíme všetci. Ja som nepočul jedno 
negatívne slovo, ktoré by malo smerovať k tomu, že sme sa rozhodli a že máme za štát 
peniaze na to, aby sme zvýšili platy učiteľov. Úplne naprieč celého spektra v podstate 
všetkým 150-tisíc zamestnancov školstva, tak a j na to máme vytvorenú v rozpočte rezervu. 
Ja úplne viditeľná, čitateľná. Sú to peniaze, ktoré majú reagovať na prípadné zhoršenie 
hospodárenia obcí z toho titulu, že by mali platiť viac svojim zamestnancom a učiteľom. O 
tomto podľa mňa budeme spolu hovoriť v najbližších dňoch, ale máme tých tém 
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samozrejme viac. Je tu memorandum na rok 2013, je plnenie tohto memoranda. Treba 
pochopiť, že štát aj samospráva, ja to zvyknem hovoriť, že sa chodí k tomu istému kŕmitku, 
tak je tam občas tlačenica. To napätie je by som povedal trvalé a prirodzené a nezáleží na 
tom, s akou vládou ZMOS rokuje, ale musím povedať, že naše kontakty boli vždy korektné a 
je kľúčové si hovoriť pravdu. 
Moderátor: 
Dobre. Toto je teda otázka na mieste, či dokážete splniť ich požiadavku, ktorá opäť zaznela. 
Žiadajú, aby sa zvýšili podielové dane zo súčasných 65,4 na pôvodných viac ako ako 70 %. 
Vidíte priestor? 
Kažimír: 
No tu si treba povedať, treba verejnosti ozrejmiť čo sa stalo v roku 2011, lebo podielové 
dane ZMOS znížila minulá vláda. Kolega sa určite k tomu vyjadrí. Bolo to v roku 2011 a 
nebolo to na základe nejakej dohody, nebol to nejaký ultimátum, aspoň som tak o tom 
počul, že to bol výsledok zo zníženia bol nejaký tlak z rezortu financií a rozhodnutie vlády a 
naša vláda, musím povedať, nikdy verejný záväzok v tomto zmysle nedala. 
Moderátor: 
To zvýšenie myslíte? 
Kažimír: 
To zvýšenie. Je tu otázka samozrejme kondície ekonomiky ako takej a pre mňa je otázka 
debaty o tom samozrejme úplne spojená s plnením memoranda na tento rok, lebo my sme 
si podali ruku, my sme si navzájom podpísali samosprávy a štát nejakú dohodu, nejaký plán 
ako budú hospodáriť s tým, že budú hospodáriť s väčším prebytkom ako majú. Tu 
podotýkam, že v roku 2011 aj 2012 samosprávy hospodárili s prebytkom. Nikto ich do toho 
netlačil nejakým memorandom, bol to proste výsledok reality. Z tohto pohľadu štát nemá to 
šťastie, aby hospodáril s prebytkom, nikdy ho nemal, napriek tomu, že mal aj iné, iné 
povinnosti. Má políciu, armádu, hmotnú núdzu, všetkých nezamestnaných, dôchodky, 
proste tie agendy sú úplne odlišné, ale opakujem, môžeme o tom hovoriť, ale môžeme o 
tom hovoriť po tom, čo nám budú doručené výsledky úspor za rok 2013. To je môj postoj v 
tomto momente. 
Moderátor: 
Dobre. Pán Švejna, ako sa teda vy pozeráte na samosprávu, na hospodárenie samosprávy? 
Hovoria o tom, že to ďalšie škrtenie je pre nich už neúnosné, dokonca sú v pomerne veľkých 
dlhoch za niektoré samozrejme. V takom prípade si nemôžu napríklad brať úvery. Ako sa 
teda na to pozeráte, je ešte únosné, aby podielové dane boli na tejto úrovni, to znamená, že 
obce a mestá dostávajú od štátu menej financií? 
Švejna: 
No toto je veľmi veľká téma, o ktorej treba ešte podrobnejšie debatovať a určite nedá sa to 
vyjadriť v piatich minútach. Obce majú svoje legitímne právo žiadať od štátu viacej. Otázka 
samozrejme je, ž o koľko. Teraz proste pointa je v tom, že obce majú práveže a právom 
niekedy pocit, že tá konsolidácia, to znamená sa ich viacej dotýka ako štátu. To znamená, že 
z veľkej časti štát konsoliduje tak, že prenáša to bremeno na tie obce. Takže povedzme v 
prípadoch mnohých obcí, napríklad výdavky nerastú tak rýchlo ako štátu a pritom vlastne 
majú sa akože uskromniť. Treba si ešte jednu vec uvedomiť samozrejme, že obce poskytujú 
nejaké služby a oni nemajú nejaké zvláštne príjmy. Teraz nehovorím povedzme o dani z 
nehnuteľností, ale v princípe to znamená, že jednoducho je to súčasť verejných financií. Oni 
samozrejme majú nejaký majetok, ktorý môžu predávať, ale stále jednoducho budú vždy a 
vždy kvôli tomu jak to funguje, napojení na štátny rozpočet a samozrejme lobistické tlaky, to 
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znamená, že v ich záujme je získať, aby plnili svoje funkcie čo najviac proste z rozpočtu. 
Takže treba nájsť takú určitú mieru, kde jednoducho aj obce sa zúčastnia tej konsolidácie, 
ale samozrejme aj štát a nemalo by to byť proste hodené len ich plecia. 
Moderátor: 
Dobre pán Švejna, ak dovolíte pán minister. Tá súčasná miera je podľa vás únosná pre obce? 
Švejna: 
No je to ich legitímne právo pýtať viacej. Jednoducho, pokiaľ to vydokladujú a jednoducho je 
to pravda, že výdavky obcí sa nezvyšovali tak ako štátu. To je proste fakt. 
Moderátor: 
Bola potom aj na mieste za vašej vlády práve to zníženie tej podielovej dane, keď sa na to 
pozeráte spätne? 
Švejna: 
No ešte raz. Tam ide o nejakú nájsť zlatú strednú cestu. Tam nejde o to, proste keď verejné 
financie sú v deficite, tak jednoducho musíte nejakú zlatú cestu nájsť, proste kde sa každý 
ten subjekt, ktorý je proste v nejakých problémoch, jednoducho sa zúčastní tej konsolidácie 
a teraz ide o tom pomere, o tom všetkom to je.  
Kažimír: 
No myslím, že sme nedostali jasnú odpoveď, ale realitou je, že minulá vláda a pán Švejna, vy 
ste hlasovali ako poslanec vtedajšej koalície za to, aby sa znížili podielové dane z vyše 70 na 
tých 65 % dnes. Preto považujem za dosť pokrytecké zo strany, teraz nie vás, vy to verejne 
nekomunikujete, ale sú tu predstavitelia KDH, váš poslanec Hrnčiar napríklad za Most. No 
musíte si uvedomiť, lebo máte proste schizofréniu z toho pohľadu. Vy ste zobrali obciam 
peniaze a teraz vy sa snažíte byť racionálne vnímať tú komplexitu, ktorá je naozaj vážna. To 
proste nie ej jednoduchá téma ten vzájomný vzťah, ale proste stavať sa teraz, lebo je to 
populárne, jasné že je populárne, populárne budú za chvíľu voľby do VÚC. Tak je príjemné 
ako sa stavať, rozdávať čaj štrajkujúcim takým alebo onakým. Len si musíte uvedomiť, kto im 
zobral peniaze v roku 2011 a akým spôsobom. Vy ste sa s nimi na tom nedohodli na rozdiel 
od nás, ktorí sme minulý rok podpísali s predstaviteľmi ZMOS memorandum a to 
memorandum bolo dokonca odsúhlasené takou istou radou, aká zasadala v piatok. Čiže 
máte dohodu a máte nedohodu. My sme sa dohodli na nejakom správaní na rok 2013. 
Môžete o tom špekulovať, či je to dobré alebo zlé. Samospráva nám podala pomocnú ruku, 
my sme im vďační za to, že nám podala pomocnú ruku v ťažkom roku 2013, sa budeme 
správať ešte zodpovednejšie, budeme mať ešte väčšie prebytky. Čo sa samozrejme aj 
nejakým spôsobom proste deje. My máme možno väčší problém so samosprávami ani nie 
veľkosť peňazí, ktoré ide, ale vypočítateľnosť správania. Je to 2900 subjektov, problém je, už 
som to hovoril tu minule v televízii, každý minister financií sa dozvie niekedy vo februári, v 
marci, aký bol reálny výsledok toho hospodárenia. Ak máte zodpovednosť za nejaký 
konkrétny výsledok, je to veľmi zložité. Čiže tam je jadro problému, ktorý si musíme proste 
riešiť ako predpovedať výsledky hospodárenia. 
Švejna: 
Ja len technicky, keď pán kolega hovorí o poslancovi Hrnčiarovi, tak v utorok máme tlačovú 
besedu práve na túto tému. To znamená financovanie samospráv a myslím, že sa k tomu 
veľmi kriticky vyjadrí. 
Kažimír: 
No môže, ale sedí v strene, ktorá zobrala. 
Moderátor: 
Jáj, primátorom. To znamená, že je aj primátorom. 
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Kažimír: 
Práve že je poslancom za klub politickej strany, ktorá obciam pred dvoma rokmi zobrala 
peniaze, takže nech si to vybaví so svojim predsedom. 
Moderátor: 
Neobávate sa, lebo zaznievali podľa tých dostupných medializovaných informácií na tom 
rokovaní aj prípadná možnosť štrajkovej pohotovosti. Čo na to hovoríte? 
Kažimír: 
To sú mediálne odkazy, opakujem,  a často mediálne odkazy od predstaviteľom politických 
strán, ktoré sedia v parlamente, opäť pán poslanec Hrnčiar, pán primátor Hrnčiar, lebo to je 
z jeho úst, ja som to čítal ako citácie z tlačovej správy z piatku. To znamená my potrebujeme 
hovoriť so skutočnými oficiálnymi predstaviteľmi ZMOS, pretože mám pocit, že niekto sa na 
tejto téme chce voziť. 
Moderátor: 
Kto? 
Kažimír: 
No tak ako, keď. 
Švejna: 
Len nepovedzte, že tretíkrát pán Hrnčiar, lebo jednoducho nie je tu a. 
Kažimír: 
Obávam sa, že dobre, tak politickí predstavitelia strany Most-Híd sa na tomto chcú trošku 
povoziť na tomto koníkovi a podobne som už zachytil reakcie kresťanských demokratov. 
Opakujem, primátori a starostovia sa musia opýtať - kto nám zobral peniaze v roku 2011? A 
ja vám odkazujem, SDKÚ, kresťanskí demokrati, takí, onakí aj vrátane Most-Híd. No tak 
môžu tí istí ľudia teraz byť na barikádach? 
Moderátor: 
Spýtam sa inak, pán minister. Sú teda starostovia a primátori za stranu Smer spokojní?  
Kažimír: 
Samozrejme že nie sú spokojní, nie sú spokojní so situáciou, do ktorej sme sa dostali všetci. 
Ja nie som spokojný, vláda nie je spokojná, ľudia nie sú spokojní, sme piaty rok v kríze. 
Spokojnosť je stav, o ktorom budeme môcť hovoriť možno v najbližších rokoch. Východiská 
tohto rozpočtu hovoria o tom, že ideme do lepších časov. My sme potrebovali prejsť, 
preklenúť toto obdobie. Je to možno odpoveď na to, prečo ten deficit nie je 2,6 alebo 2,4. 
Pretože sme všetci unavení, všetci unavení vrátane ľudí, vrátane podnikateľskej sféry, vlády 
aj samosprávy, sme unavení z piatich rokov krízy a potrebujeme sa nadýchnuť. A máme na 
to šancu sa nadýchnuť, preto všetky ukazovatele hovoria o tom, že ideme do lepších časov, 
či zo strany ekonomického rastu, či zo strany nízkeho rastu cien, nárastu spotreby, to sú 
všetko ale proste faktory, ktoré majú zlepšiť náladu, vytvoriť priestor na väčšie odhodlanie 
zamestnávať, vyplácať väčšie platy. 
Moderátor: 
To je predpokladám záležitosť alebo záujem každej politickej strany. 
Kažimír: 
To nás čaká. Veríme, len pevne veríme, že sme založili predpoklad na to, aby sa to tak 
doručilo budúci rok. 
Moderátor: 
Pán Švejna, ja to len doplním otázkou. Samozrejme môžete zareagovať. Otázka znie, 
samosprávy vlastne budú financovať aj to zvýšenie platov učiteľov sčasti, je podľa vás alebo 
do akej miery je riziko, že práve kvôli tomu, v akej kondícii sú mestá a obce v súvislosti s 
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financiami, do akej miery hrozí, že tie financie sa k učiteľom podľa vás nedostanú? 
Švejna: 
Ja ešte zareagujem. Samozrejme, blížia sa prezidentské voľby, takže pán minister financií 
musí byť poslom dobrých správ. Je optimista, pretože je to vlastne druhý rozpočet taký, čo 
vlastne zostavoval. Teda nehovorím o nejakých korekciách a musím mu pripomenúť, že 
faktom zostáva to, že aj v minuloročnom rozpočte, lebo na tento rok neodhadol správne 
hospodársky rast. To znamená, že ten optimizmus v hospodárskom raste, čo zdieľa, tak ja 
napríklad nezdieľam a som určite v tomto konzervatívny a treba si samozrejme povedať aj 
ďalšie veci. Akože to, že sa, pán minister to povedal, že alebo snaží sa myslím, že rezignácia 
na tú silnejšiu konsolidáciu proste je, že sme unavení z tej krízy, ale treba na druhej strane 
povedať, že aj tento plánovaný rozpočet, ktorý v plus, mínus v percentuálnom vyjadrení je 
ten istý deficit ako tohto roku, hovorím plus, mínus, ale v skutočnosti v tom nominálnom 
vyjadrení, teda v tom reálnom koľko peňazí bude rozdiel, tak to je skoro 300 miliónov. To 
znamená porovnanie s minulým rokom. Samozrejme rastie zadlženosť, to proste je 
evidentná vec, takže ja by som úplne bol veľmi opatrný, čo sa týka tých takých dobrých 
správ. Ako ja sa budem tešiť, keď niečo dobre vyjde, ja nie som škodoradostný, ale netreba 
podsúvať podľa môjho názoru niečo, že už odteraz bude všetko dobré. 
 

 P. Kažimír je ochotný hovoriť so ZMOS-om o zvýšení podielu na daniach 

 

Zdroj: HlavneSpravy.sk Strana:  Autor: TASR Dátum: 13.10.2013 12:02:00 

http://www.hlavnespravy.sk/monitor-p-kazimir-je-ochotny-hovorit-so-zmos-om-o-zvyseni-

podielu-na-daniach/156481/ 

 

Bratislava 13. októbra (TASR) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) je ochotný hovoriť 
so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) o zvýšení ich podielu na dani z príjmu 
fyzických osôb zo súčasných 65,4 % opäť na 70,3 %. Pripustil to v dnešnej diskusnej relácii 
televízie TA3 V politike. Diskutovať mieni so zástupcami ZMOS-u, s ktorými je podľa 
vlastných slov v stálom kontakte. 
Zároveň pripomenul, že peniaze mestám a obciam vzala minulá vláda Ivety Radičovej, a to 
navyše bez dohody so ZMOS-om. Urobila to nie na základe dohody, bolo to akési ultimátum, 
aspoň tak som počul, pripomenul Kažimír. Považuje za pokrytecké, ak sa dnes napríklad KDH 
alebo Andrej Hrnčiar z klubu Mostu-Híd stavajú na obranu miest a obcí, pričom tieto dve 
strany boli súčasťou minulej vlády, ktorá ich podiel na dani znížila. 
Podľa podpredsedu Mostu-Híd Ivana Švejnu majú samosprávy legitímne právo žiadať od 
štátu viac peňazí. Štát z veľkej časti konsoliduje tak, že bremeno prenáša na obce. Obce 
poskytujú služby, ale nemajú nejaké zvláštne príjmy. Treba nájsť určitú mieru, kde sa obce aj 
štát zúčastnia na konsolidácii, zdôraznil v dnešnej diskusii. 
So súčasnou situáciou nie sú spokojní nielen nesmerácki starostovia, ale aj tí z prostredia 
vládnej strany. Minister Kažimír priznal, že rovnako nie je spokojná ani vláda, ani on sám. 
Situáciu podľa neho sťažuje kríza. Sme unavení z krízy, podotkol. Očakáva, že na budúci to už 
bude lepšie. To najhoršie máme za sebou, vyhlásil. 
Švejna by podľa vlastných slov taký optimistický nebol. Ministrovi pripomenul, že ani vlani 

http://www.hlavnespravy.sk/monitor-p-kazimir-je-ochotny-hovorit-so-zmos-om-o-zvyseni-podielu-na-daniach/156481/
http://www.hlavnespravy.sk/monitor-p-kazimir-je-ochotny-hovorit-so-zmos-om-o-zvyseni-podielu-na-daniach/156481/
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nemal celkom správne odhady. Nazdáva sa, že by sa nemalo rezignovať na silnejšiu 
konsolidáciu. Bol by som opatrný s tým optimizmom. Nebuďme veľmi optimistickí, aby sme 
si po prezidentských voľbách nemuseli zas veľmi uťahovať opasky, varoval. 
Diskutujúci sa dotkli aj témy plánovaného zavedenia daňových licencií. Tento nástroj hovorí, 
že ak platíte nejakú daňovú licenciu, môžete si ju v budúcnosti odrátať z kladnej daňovej 
povinnosti, priblížil Kažimír s tým, že takéto licencie majú aj v iných krajinách. Švejna si 
napriek tomu nemyslí, že ju musí mať aj Slovensko. Obáva sa, že zhorší podnikateľské 
prostredie. 
Jednou z najväčších chorôb, ktorá kazí férové podnikateľské prostredie, je to, keď niekto 
neplatí dane, vyhýba sa im, reagoval šéf rezortu financií. Dodal, že nové firmy by v prvom 
roku svojej existencie nemali platiť žiadnu daňovú licenciu. Kritiku opozície vníma len ako 
obavu z niečoho nového. 

Vrátiť sa na obsah 

2.24. Budú sa po prezidentských voľbách uťahovať opasky? Opozícia nabáda na opatrnosť 

 

Zdroj: Aktualne.sk Strana:  Autor: Ladislav Bariak Dátum: 13.10.2013 12:03:00 

http://aktualne.atlas.sk/budu-sa-po-prezidentskych-volbach-utahovat-opasky-opozicia-

nabada-na-opatrnost/slovensko/politika/ 

 

BRATISLAVA - Hoci obce aj štátni zamestnanci majú podľa poslanca Mostu-Híd Ivana Švejnu 
právo žiadať od štátu väčší finančný balík, treba nájsť zlatú strednú cestu. Vyhlásil to v 
diskusnej relácii TA3 V politike. 
 
Švejna si totiž myslí, že štát často škrtá svoje výdavky spôsobom, keď túto povinnosť prehodí 
na obce, ktoré na poskytovanie služieb potom nemajú dostatok peňazí. 
 
„Treba nájsť určitú mieru, kde sa konsolidácie zúčastnia obce aj štát,“ skonštatoval. 
 
Zároveň upozornil, že hoci percentuálne bude deficit štátneho rozpočtu na budúci rok nižší, 
reálne bude o 300 miliónov eur vyšší. Tento stav nezlepší ani zníženie daní pre právnické 
osoby o percento. 
 
Zavedenie licencií, ktoré vláda navrhuje od budúceho roka pre niektorých podnikateľov, 
totiž podľa opozičného poslanca zhorší podnikateľské prostredie. A tým aj ohrozí 
predpokladané príjmy štátnej kasy. 
 
Navyše Švejna naznačil, že celý rozpočet môže po pár mesiacoch spľasnúť ako prázdna 
bublina. 
 
„Nebuďme príliš optimistickí, aby sme po prezidentských voľbách museli opäť uťahovať 
opasky,“ dodal. 
 

http://aktualne.atlas.sk/budu-sa-po-prezidentskych-volbach-utahovat-opasky-opozicia-nabada-na-opatrnost/slovensko/politika/
http://aktualne.atlas.sk/budu-sa-po-prezidentskych-volbach-utahovat-opasky-opozicia-nabada-na-opatrnost/slovensko/politika/
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Kto zaplatí vyššie platy úradníkov? Podľa opozície živnostníci a drobní podnikatelia 
 
Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) však napriek výhradám opozičných politikov či 
niektorých analytikov, stále tvrdí, že rozpočet je dôkazom nadchádzajúcich lepších časov. 
 
„Je čas ľuďom povedať  aby sa prestali báť, aby míňali svoje peniaze,“ odkázal verejnosti. 
 
Zároveň však pripustil aj isté riziká. Tie podľa neho pochádzajú z vonkajších vplyvov, ktoré 
vláda nemôže ovplyvniť. Riziká však zatiaľ nehrozia. 
 
„Ak hovoríme o tom, čo máme doma pod kontrolou, tam hovoríme o garantovaní,“ 
skonštatoval. 
 
Proti návrhu rozpočtu pritom nezbroja len opoziční politici, ale aj zástupcovia Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS). Tým sa máli mešec, ktorí im z rozpočtu nadelil ľavicový 
kabinet. A hoci Kažimír tvrdí, že im rozumie, viac peňazí im sľubovať nechce. Miesto toho ich 
odkazuje na bývalú vládu, ktorá im znížila podielové dane. 
 
„Štát aj samospráva chodía k tomu istému kŕmidlu a občas je tam tlačenica. Kľúčové je 
hovoriť si pravdu. Naša vláda nikdy verejný záväzok na zvýšenie podielových daní nedala,“ 
pripomenul šéf rezortu financií. 

Vrátiť sa na obsah 

2.25. Dostanú obce viac? 

 

Zdroj: TA3 Strana:  Autor:  Dátum: 13.10.2013 18:30:00 

 

Moderátor: 
Minister financií Peter Kažimír je ochotný hovoriť so Združením miest a obcí Slovenska o 
zvýšení ich podielu na dani z príjmu fyzických osôb. Zároveň pripomenul, že peniaze mestám 
a obciam vzala minulá vláda a to navyše bez dohody so ZMOS-om. Minister Kažimír preto 
považuje za pokrytecké, ak sa členovia strán, ktoré boli súčasťou minulej vlády, stavajú na 
obranu miest a obcí. Podľa podpredsedu strany Most-Híd Ivana Švejnu však majú 
samosprávy legitímne právo žiadať od štátu viac peňazí. Minister priznal, že zo súčasnou 
situáciou nie sú spokojní ani starostovia z vládnej strany. O svojich požiadavkách budú s 
kabinetom ešte rokovať. Ak ich ale vláda nesplní do konca októbra, zostáva v hre aj štrajková 
pohotovosť samospráv.  
Peter Kažimír (Smer-SD), minister financií, relácia V politike:  
Štát nemá to šťastie, aby hospodáril s prebytkom, nikdy ho nemal, má aj úplne iné 
povinností, má políciu, armádu, hmotnú núdzu, všetkých nezamestnaných, dôchodky, 
proste tie agendy sú úplne odlišné, ale opakujem, môžeme o tom hovoriť, môžeme o tom 
hovoriť potom, čo nám budú doručené výsledky hospodárenia za rok 2013, to je môj postoj 
v tomto momente. 
Ivan Švejna (Most-Híd), podpredseda strany, relácia V politike:  
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Tam ide o nejakú nájsť zlatú strednú cestu, tam nejde o to, proste keď verejné financie sú v 
deficite, tak jednoducho musíte nejakú zlatú cestu nájsť, proste kde sa každý ten subjekt, 
ktorý proste v nejakých problémoch proste zúčastni tej konsolidácie a teraz ide o tom 
pomere, o tom všetkom to je. 

Vrátiť sa na obsah 

2.27. Daňové „hókusy“ 

 

Zdroj: Šport Strana: 25 Autor:  Dátum: 14.10.2013 00:00:00 

 

Daňové „hókusy“  
Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) je ochotný hovoriť so Združením miest a obcí 
Slovenska o zvýšení ich podielu na dani z príjmu fyzických osôb zo súčasných 65,4 % opäť na 
70,3 %. Ak sa vláde bude aj ďalej dariť v boji proti daňovým únikom a ich výber bude lepší, 
daňové zaťaženie pre firmy by mohlo klesnúť viac, ako je aktuálne plánované zníženie na 22 
%. Uviedol to v relácii STV O 5 minút dvanásť.. „Rád by som doručil do konca volebného 
obdobia ďalšie zníženie korporátnych daní,“ avizoval. Ministrov oponent v diskusii, 
nezaradený poslanec NR SR Jozef Kollár, označil takýto postup za priznanie totálneho 
zlyhania ekonomickej politiky vlády. „Je to metóda pokusov a omylov,“ kritizoval Kollár. 
Dôkazom je podľa neho aj to, že v tomto roku vláda vyberie na priamych daniach približne o 
450 miliónov eur menej, ako plánovala po zvýšení daní. 

2.30. Na platy nemáme, odkazuje Bratislava 

ZVÝŠENIE MIEZD V ŠKOLSTVE 

Zdroj: Hospodárske noviny Strana: 01,08 Autor: Tomáš Nejedlý Dátum: 14.10.2013 00:00:00 

 

Bratislava – Zvýšenie platov na školách, ktoré ohlásil premiér Robert Fico, bude samosprávy 
stáť 300-tisíc eur. Na platy učiteľov základných škôl by peniaze aj mali, horšie to už bude so 
zamestnancami 19 škôlok a 60 školských jedální. 
Bratislavská mestská časť Ružinov tvrdí, že rast miezd, ktorý odborári vyrokovali s vládou, 
nie je dostatočne pokrytý. „Budeme musieť šetriť, a zrejme nebudeme môcť toľko 
investovať do rekonštrukcií ciest, škôl, detských ihrísk a podobne,“ uviedla hovorkyňa 
Ružinova Miroslava Štrosová. Od januára by mali platy učiteľov stúpnuť o päť percent, 
obslužný personál školských zariadení by mal dostať navyše 16 eur. 
„Ak štát uloží túto povinnosť samosprávam, očakávame, že na to uvoľní primerané 
množstvo peňazí,“ pripomína šéfka Asociácie súkromných škôl Saskia Repčíková. 
Pokračovanie na strane 8 
  Na platy nemáme, odkazuje... 
Dokončenie zo strany 1 
Kým zvýšenie miezd na školách by mal pokryť štát, škôlky, voľnočasové centrá či jedálne 
bude musieť zaplatiť samospráva. Celkovo to má stáť 80 miliónov eur. „Ak nám to zákon 
prikáže, tak nám neostane nič iné, len to akceptovať a zobrať peniaze z iných položiek,“ 
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pridáva sa aj starosta mestskej časti BratislavaVajnory Ján Mrva (SDKÚ-DS). 
  Dotácia len na jeden rok V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto odhadujú zvýšenie platov 
pedagogických pracovníkov zhruba na 160-tisíc eur, na nepedagogických pracovníkov na 
ďalších 20-tisíc eur. Problémy s peniazmi sa objavili už pri minuloročnom zvyšovaní platov v 
školstve – v niektorých obciach kuchárkam či školníkom jednoducho siahli na iné zložky 
mzdy, takže si nepolepšili. 
Zvýšenie platov bolo pritom kryté účelovou dotáciou od ministerstva financií, ale len na 
jeden rok. 
Tú obce koncom roka dočerpajú, takže od januára budú musieť nájsť vo vlastnom rozpočte 
peniaze nielen na tohtoročné zvýšenie platov, ale aj na to minuloročné. „Rozmrazovanie“ 
platov sa tak na viacerých materských školách či v školských zariadeniach môže zmeniť na 
prázdne gesto. 
„Nevieme, či budeme mať vôbec na to pôvodné zvýšenie o päť percent,“ 
potvrdzuje Zora Kostrová, vedúca školskej jedálne pri materskej škole v bratislavskom 
Čunove. „Máme tu štyridsaťročnú klimatizáciu a s novou sa tým pádom asi môžeme 
rozlúčiť,“ hovorí šéf jedálne pri strednej škole na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi. 
  Viac z daní Združenie miest a obcí Slovenska chce do konca októbra rokovať s premiérom a 
ministrom financií Petrom Kažimírom. „Privítali by sme, keby vláda riešila zvyšovanie platov 
tých zamestnancov školstva, ktorí realizujú plnenie samosprávnych úloh obce z vlastných 
zdrojov, lebo iné riešenie predstavuje ochudobnenie služieb poskytovaných územnou 
samosprávou svojim občanom,“ hovorí prednosta mestského úradu bratislavského Lamača 
Pavol Baxa. Hlavným cieľom je dosiahnuť zvýšenie podielu, ktorý samosprávy dostávajú z 
daní. 
Tak by obce neboli odkázané na plátanie výdavkov na vyššie platy jednorazovými injekciami 
od štátu. 
„Ministerstvo financií je pripravené so ZMOS-om rokovať pri zohľadnení výsledkov 
hospodárenia samospráv v priebehu tohto roka,“ povedal hovorca rezortu financií Radko 
Kuruc. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike potvrdil, že 
je ochotný hovoriť o zvýšení tohto podielu zo súčasných 65,4 percenta na 70,3 
percenta. 
Foto : Aby bolo na platy, opravy škôl či ciest pôjdu zrejme bokom. 

 

 

 


