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Pred dvomi t�ždňami obyvateľ Spišsk�ho Bystr�ho na ot�zku redaktora istej 
telev�zie, čo si myslia ľudia na vidieku o p�de vl�dy, povedal :„Keď to nejde v 
rodine, nejde to v dedine, nejde to v meste a nejde to ani vo vl�de...“..  

V�žen� prim�torky a starostky, v�žen� prim�tori a starostovia, 

bolo to jednoduch� vyjadrenie človeka, v ktorom je však množstvo ľudskej 
m�drosti - videnia, poznania, sk�senosti...

Aj preto sme dnes tu, lebo pr�ve tak� čas žijeme. Ide o logiku v�voja a d�sledok 
diania. Po viacer�ch rokovaniach, ktor� sme doposiaľ absolvovali a kde sme 
argumentovali č�slami, faktami a štatistikami som pochopil, že to už nestač�. My 
sa mus�me vr�tiť k podstate, k princ�pom, k z�kladnej filozofii.

Ak m�me na Slovensku 400 tis�c nezamestnan�ch, ak 650 tis�c je ohrozen�ch 
chudobou, ak 200 tis�c, najm� mlad�ch slovensk�ch emigrantov mus� hľadať 
pr�cu v cudzine ako pred sto rokmi ich predkovia, ak 50 tis�c absolventov 
stredn�ch a vysok�ch šk�l po sl�ve kvetov, diplomov, stužiek a rodinnej oslave 
sa už na druh� deň mus� evidovať na �radoch pr�ce, mus�me konštatovať –
nejde to ani v rodine. 

Ak m�me na Slovensku najnižšie pr�jmy v euroz�ne, ak tu s� obce, ktor� maj� 
dlhodob�, až 40-percentn� nezamestnanosť – potom to len ťažko m�že �sť na 
dedine. Starostovia vedia, čo to znamen�, keď musia svojich susedov ratovať 
nielen pred povodňami ale aj pred psotou, keď sa na všetk�ch neujde pri 
rozd�van� m�ky, cestov�n ako eur�pskej soci�lnej pomoci, keď sa ľudia vadia a 
kadečo si vyhadzuj� na oči. Viac chlapov je nast�lo v krčme než v robote. 
Dedinsk� futbalisti nemaj� na dresy, hasiči na v�menu derav�ch had�c, 
obyvatelia najplynofikovanejšieho št�tu v Eur�pe nemaj� na plyn a znova po 
nociach načierno vyrubuj� lesy a k�ria v star�ch špor�koch. Do dediny 
prich�dzaj� autobusy už len sporadicky, ak pr�du nejak� navyše, potom tie, 
ktor� dedinčanov zadarmo odvez� do najbližšieho hypermarketu, aby ich v 
akciov�ch ponuk�ch pripravili o posledn� peniaze. V mest�ch sa rušia linky 
MHD, nie n�hodne na s�dlisk�ch hasn� v noci svetl�, odvoz smet� je čoraz 
sporadickejš�, kos� sa tiež len raz za čas, alebo v�bec nie. Ešte šťastie že pr�de 
zima a všetku burinu milostivo prekryje sneh. Ibaže to je ďalšia starosť - kto a 
najm� za čo ho odprace... Niet na kult�ru, nuž tak žiadnej kult�ry ani niet - v 
domoch kult�ry postaven�ch v akci�ch Zet sa pred�vaj� lacn� č�nske h�by... 
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Polia s� spustnut�, hole zarasten�, torz� družstevn�ho hnuteľn�ho a 
nehnuteľn�ho majetku s� prenajat� kadejak�m pochybn�m eseročk�m, ktor� 
pon�kaj� za p�r eurošupov niekdajšie rodiace hekt�re na večn� pren�jom 
chtiv�m cudzincom. Starostovia sa boja každ�ho dažďa, aby nezatiekla strecha 
školy a rodičia sa desia 1. septembra, lebo každ� dieťa ich stoj� na školsk�ch 
pom�ckach najmenej 100 €. Škola nič ned� zadarmo, lebo tiež na nič nem�. 
Dokonca ani knihy, takže žiaci sa nemaj� z čoho učiť. Za ministersk� 
neschopnosť posledn�ch vl�d  starostovia ani prim�tori nem�žu, ale hnev 
rodičov si odsk�ču. 

Každ�  tu z pr�tomn�ch by vedel rozpr�vať pr�behy t�ch najzraniteľnejš�ch - det�, 
d�chodcov. 

A napriek tomus� to pr�ve mest� a obce, ktor� neprejedali a neprejedaj� 
ušetren� peniaze. Naopak, rekordne, aj v čase kr�zy, dok�zali investovať a dať 
pr�cu tis�ckam ľud�. Boli a sme to my, ktor� efekt�vne čerp�me eur�pske 
peniaze. Bodaj by ich bolo pre samospr�vy čo najviac a št�t mal na ich 
kofinancovanie. Pom�hame tam, kde št�t zlyh�va alebo rezignuje na pomoc 
vlastn�m občanom.  Šetrili sme a šetr�me tam, kde sa to už skoro ani ned�. 
Popri tom m�me každ� rok viac povinnost�, ktor� n�m št�t postupne presunul. 
V časoch dobr�ch sme odkladali peniaze na invest�cie, v kr�zov�ch sme 
pom�hali dobrovoľne občanom zmierniť ich daňov� zaťaženie na �kor 
rozpočtov miest a obc�, nie na �kor št�tneho rozpočtu. 

Dnes chce niekto nahovoriť ľuďom, že mest� a obce plytvaj� peniazmi, nevedia 
vykon�vať svoje povinnosti a šetria menej ako št�t. To nie je pravda! Už 
nevl�dzeme poč�vať, ako sa n�m bezbreho dv�haj� pr�jmy a my sn�ď ani 
nevieme, čo s nimi a prehadzujeme si ich vidlami alebo si nedajbože 
prištedr�me lepšie platy. Boli sme a st�le sme ur�žan� v�rokmi t�ch, ktor� 
fungovanie samospr�vy nepoznaj� ani len z r�chlika, ale nev�haj� presviedčať
n�s, kde asi by sa dalo ešte ušetriť... Za všetky fakty, ktor� by sa tu žiadali 
spomen�ť, uvediem len jedno porovnanie : k�m v roku 2010 st�pli bežn� 
v�davky št�tu o 16,1 percent, mest� a obce ich zv�šili iba o 1,3 percenta! to bol 
volebn� rok v samospr�ve!

Aby som však ako nez�visl� starosta nebol v niečej partajnej n�hlivosti 
upodozrievan� z ľavicov�ho populizmu, uzavriem t�mu rodiny, dediny a mesta, 
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chcel som len plasticky vykresliť každodenn� život v našich mest�ch a obciach, s 
ktor�m s� konfrontovan� nielen starostovia a prim�tori, ale predovšetk�m bežn� 
ľudia. Uzavriem ju odpoveďou druh�ho spišskobystričana z uvedenej medi�lnej
ankety, ktor� pridal požiadavku potreby zdrav�ho sedliackeho rozumu „tam 
hore“, ako n�vodu na riešenie  spoločn�ch vec� št�tu.Ľudia, bez pejorat�v - tam 
dole - však zdrav� sedliacky rozum maj�, neprišli oň, ani sa ho �čelovo nevzdali,
ako je tomu často u slovenskej politickej vrchnosti. Ja už len dod�m - že keď to 
nejde v rodine, dedine, meste a vo vl�de –tak to nejde v celom št�te.

Poďme však k dnešku. Pred rokom sme si pripomenuli 20-te v�ročie vzniku 
samospr�vy na Slovensku. Nevznikla n�hodne, ale ako dlho očak�van� t�žba, 
potreba, nevyhnutnosť v meniacich sa politicko-spoločensk�ch pomeroch 
pribl�žiť rozhodovanie k občanom v tom najprirodzenejšom zmysle demokracie, 
v rozhodovan� o sebe sam�ch, v spravovan� časti vec� verejn�ch, obecn�ch, 
občianskych vlastn�m umom, silami, sp�sobmi, čiže - samospr�vne. To sme 
chceli. Každ� obec, každ� mesto je s�dlom menšej či v�čšej vl�dy, s�dlom 
menšieho či v�čšieho parlamentu. V našej agende je vyše 4 a pol tis�c 
kompetenci� - d�ležit�ch, nie až tak d�ležit�ch, zanedbateľn�ch ale aj 
zbytočn�ch. Rozhodujeme, vyjadrujeme sa, berieme na vedomie. 

A zabezpečujeme - a to najm�. Až m�me nielen pocit, ale sk�r istotu, že št�t sa 
zbavuje pomaly všetk�ho, čo je zložit�, n�ročn�, prplav�, dlho trvaj�ce, že št�t 
si ponechal už len hrozienka privatiz�cie, rozdeľovanie eurofondov, 
šibrinkovanie s daňami a odvodmi podľa toho, ak� z�ujmov� skupina sa zmocn� 
toho - ktor�ho rezortu. Na druhej strane sa však št�t nechce vzdať 
ovplyvňovania samospr�vnych p�sobnost�. Chce metodicky riadiť, dokonca cez 
finančn� limity rozhodovať, kto m� n�rok a koľko mus�me zaplatiť.

V�žen� kolegyne, v�žen�  kolegovia, 

povedzme si nahlas, verejne: kto sme a koho zastupujeme. Samospr�va sa 
považuje po z�konodarnej, v�konnej a s�dnej moci za štvrt� moc v št�te. Moc, 
ktor� nie je podriaden� parlamentu, ani vl�de. Moc, ktor� je nez�visl� a 
zodpovedn� iba svoj�m občanom - obyvateľom obc�, miest, krajov. Je uzn�van� 
št�tnou mocou, pr�vne zakotven� v �stave a len z�konmi jej možno určovať 
rozsah či obmedzenia pr�vomoci. V lok�lnych ot�zkach - origin�lnych či 
prenesen�ch – musia rozhodovať ľudia sami o sebe. Žiadame, aby to vzali na 
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vedomie a spr�vali sa tak dve spomenut� zložky št�tnej moci - z�konodarn� a 
najm� v�konn�. Aby n�s nestavali pred nimi rozhodnut� veci ako prejavy 
dikt�tu. Naše samospr�vne mand�ty s� autentick�, voliči n�m dobrovoľne a s 
d�verou odovzdali časť svojej moci. Uch�dzali sme sa o ňu svoj�m menom, 
povesťou, sk�senosťami a najm� skutkami. Hlasy dostal Jožo, Peter, Anna, 
Helena, teda žiadna strana. Naša dočasne z�skan� a obmedzen� moc je priama, 
odvoden� od voliča. V parlamentn�ch voľb�ch sa volia strany, zvolen� poslanci 
maj� teda až odvodeno-odvoden� moc od voličov. A to bez ohľadu na to, či 
z�skali alebo nez�skali preferencie. Pr�ve počet t�chto preferenčn�ch hlasov 
vypoved� o d�vere k tomu-ktor�mu poslancovi,  k voličsk�mu zd�vodneniu, 
prečo tam chc� mať voliči pr�ve jeho či ju. Mimochodom, viete, ak� d�veru 
maj� niektor� poslanci vyjadren� preferenčn�mi hlasmi odhliadnuc od t�ch, 
ktor� sa im automaticky započ�tali ako hlasy strane, hnutiu, na chrbte ktor�ch 
sa viezli a zviezli?  V NR SR s� poslanci s počtom preferenčn�ch hlasov od 
voličov: 2245, 1643, 1392, 953, 867 ale aj 642. Každ� z nich sa pritom uch�dzal 
o takmer 4 a pol mili�na hlasov voličov z cel�ho Slovenska, ktor� mohli z�skať 
ako preferenčn�. Niet sa č�m chv�liť, ich d�vera je vyjadren� nie percentami ale 
v promile percent! Skromne povedan�, viac hlasov z�skali v komun�lnych 
voľb�ch zvolen� starostovia vo svojich obciach Veľk� Z�lužie, Doln� Krup�, 
Bučany či Hanušovce nad Topľou.Aj starosta obce Spišsk� Bystr�, ktor� m� 1 
884 voličov, dostal vo voľb�ch 805 hlasov! Niektor� prim�tori z�skali vo svojich 
mest�ch viac hlasov ako niekoľko členov padnutej vl�dy, ktor� kandidovali v 
parlamentn�ch voľb�ch ako poslanci. 

Povedan� s ot�znikom i v�kričn�kom: Nie je mand�t, ako mand�t?!

Aby sme si rozumeli, to nem� byť znevažovanie in�ch, ale len obrana proti 
znevažovaniu n�s!

V�žen� prim�torky a starostky, v�žen� prim�tori a starostovia, 

11. augusta n�m bolo ozn�men� – �no, to je ten spr�vny v�raz – ozn�men�, 
teda nie spoločne odkonzultovan� a s�hlasne dohodnut�, lebo od ist�ho času 
sa zasa samospr�ve už len odkazuje a oznamuje, takže bolo n�m ozn�men�, že 
ministerstvo financi� chce z�sadn�m sp�sobom zmeniť fišk�lnu decentraliz�ciu. 
Nasledovala medi�lna prestrelka, že aj samospr�va mus� prispieť a uskromniť sa 
v ťažk�ch časoch a t�raniny o gr�ckej ceste, čo n�s mimochodom ur�ža, pretože 
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naši starostovia ani prim�tori nerozhadzuj� peniaze, neklam� št�t, nezav�dzaj� 
občanov, ale škrtia kde sa aj už ned�. Minister financi� Ivan Mikloš n�m dokonca 
nap�sal otvoren� list. Na margo navrhovan�ch zmien poznamenal, že „ide iba o 
mal� doladenie syst�mu, ktor� nemen� nič podstatn� na rozdelen� 
kompetenci�“. Ak� mil�, nevinn� a dobroprajn� veta, však? Tak si teda 
povedzme, ako je to naozaj...

Nem�žem byť neosobn� - Ivana Mikloša pozn�m dosť dlho a nie vo všetkom sa 
zhodneme. Ale v tom, čo tvrdil v roku 2004 - že bude v prospech samospr�vy, 
ak bude financovan� podielom z dane fyzick�ch os�b - v tom sme sa zhodli. 
Vlastne - presvedčil ma. Argumentoval, že pr�jmy ľud� bud� na Slovensku už len 
r�sť a t�m i objem odveden�ch dan�, takže obciam, mest�m i krajom sa ujde 
viac. A rovnako som presviedčal i ja svojich starostovsk�ch, prim�torsk�ch a 
župn�ch kolegov. 

Opieral som sa aj o tieto vety z knihy autora Ivana Mikloša „Kniha reforiem“ : 
„T�to sch�ma prispieva k stabiliz�cii pr�jmov �zemnej samospr�vy na dlhšie 
obdobie a vytv�ra podmienky na pl�novanie financi� na niekoľko rokov 
dopredu. Zav�dza solid�rny, spravodliv�, transparentn� syst�m financovania 
založen� na konkr�tnych merateľn�ch krit�ri�ch.“ koniec cit�tu...

Odrazu však už tieto slov� neplatia, dnes to už nie je pravda! Nuž sa p�tam pri 
navrhovanom mixe dan� ako syst�me - m� vl�dna rezign�cia na daň z pr�jmov 
fyzick�ch os�b znamenať, že vl�danem� tak� rozvojov� programy, ktor� by 
zabezpečovali st�ly a proporčn� rast pr�jmov občanov? Žeby to bola vl�da, 
ktor� cielene šla nie k lepšiemu, ale k horšiemu pre občanov? To sa mi až 
nechce veriť...

Niekoľko  slov k tzv. stabilite mixu – začnem pri DPH. Podľa mňa je to v�razne 
politick� daň. Od volieb k voľb�m. Jedna garnit�ra chce všetko zdaniť rovnako, 
pre ňu jedna kniha je to ist� ako kilo železa, in� garnit�ra zasa diferencovane, 
že na lieky žiadnu depehačku, ale na kadejak� tovary a roztopašnosti r�znych 
služieb by uvalila priam dvojn�sobn� daň. To m� byť potom každ� štyri roky 
samospr�va ako na hojdačke, čoho a koľk�ch percent bude viac a čoho a 
koľk�ch percent menej? Pokračujem: Spotrebn� dane - samostatn� t�ma. Daň z 
miner�lnych olejov je tiež daňou na politick� s�boje koal�cie a opoz�cie. Zv�šiť, 
zn�žiť, zv�šiť, zn�žiť - r�torika pre ľavicu i pravicu, najm� však neistotu čo bude s 
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financovan�m samospr�vy. M� sa stať z�chranou daň z piva, v�na, liehu a 
tabakov�ch v�robkov?  Pokračujem – pam�t�te si doby, kedy bol medi�lny tlak 
na zn�ženie dane z nafty a benz�nu, lebo s� pre ľud� drah�? Pri nafte jedna 
z vl�d poľavila... 

Navrhovan� zn�ženie daňov�ch pr�jmov miest a obc� od ich obyvateľov v 
objeme takmer 700 mil. eur v rokoch 2012 – 2014 bude mať v�žny dopad na 
obce a mest� a ich obyvateľov. Hovor�me nie o možnom, ale naisto v�čšom 
nedostatku peňaz�, o paralyzovan� samospr�vy, o probl�movom zabezpečovan� 
z�kladn�ch funkci� obce, mesta, kraja. Niektor� dokonca hovoria ostrejšie o 
postupnej a cielenej likvid�cii samospr�vy, o jej ovl�dnut� št�tom na niekdajš� 
sp�sob n�rodn�ch v�borov!

Podľa mňa je to pokus zobrať n�m našu samospr�vnu bud�cnosť!

Kolegyne, kolegovia, od začiatku tvrd�me, že ministrovi financi� a vl�de ide len 
a len o zal�tanie diery v št�tnej kase.  A minul� t�ždeň to minister financi� v 
n�rodnej rade otvorene priznal! Prehl�sil, že sa vie teoreticky vzdať mixu dan�, 
ak sa dohodneme na 250 mili�noch pre št�t. My sme mu svoj n�vrh na 
konsolid�ciu pon�kli už d�vno, no nepoč�val. 

Čo teda vl�de, parlamentu ale aj našim obyvateľom odk�žeme my - starostovia, 
prim�tori? 

Jednoznačne to, že sa nebr�nime šetreniu. A že predstavitelia št�tu by mali 
šetriť aj na sebe, oni by mali uťahovať opasky, na tom našom samospr�vnom už 
niet voľnej dierky. A že samospr�va, financovan� z dane z pr�jmov fyzick�ch 
os�b, je dobr� do prajn�ch, ale aj zl�ch časov. A že aj v takto nastavenom 
syst�me sme schopn� participovať na konsolid�cii verejn�ch financi�. Len sa na 
tom preboha seri�zne dohodnime...!Sme pripraven� diskutovať o stanoven� 
rozpočtov�ch limitov v �stavnom z�kone o rozpočtovej zodpovednosti. Vieme, 
že samospr�va hospod�ri s nemal�mi prostriedkami a nem�že sa tv�riť, že n�s 
sa dlhov� služba net�ka. Paradoxne – tento �stavn� z�kon n�m pri seri�znom 
nastaven� parametrov m�že pom�cť, m�že to byť nov� zmluva medzi št�tom a 
samospr�vou. Podmienkou však mus� byť stanovenie mechanizmu pre 
obmedzenie presunu kompetenci� bez peňaz� bez dohody. A znova sme pri 
kompetenci�ch a pri dohode...
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V�žen� kolegyne, kolegovia, 

�primne oceňujem, že minister financi� Ivan Mikloš bol p�rodn�kom a na svet 
priviedol pre mest� a obce optim�lne financovanie formou dane z pr�jmov 
fyzick�ch os�b. Je mi smutno, že navrhnut�m mixom dan� sa chce 
staťfunebr�kom doterajšieho financovania a pochov�va svoje vlastn� dieťa. No 
nech od n�s nechce pochopenie, asistenčn� s�hlas, ba nebodaj chv�lu a vďaku. 
To by sme sa stali, aspoň v�čšina n�s starostov a prim�torov, samospr�vnymi
samovrahmi.

Preto ako jeden z deleg�tov navrhujem do uznesenia tohto mimoriadneho 
snemu nasledovn�:
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N�vrh uznesenia Snemu ZMOS, 24. okt�bra 2011

Predkladateľ : Vladim�r Bajan

Snem ZMOSu

K O N Š T A T U J E, Ž E

1. Prij�man�m rozhodnut� vykonan�ch najm� od roku 2010 doteraz došlo a doch�dza k 
zhoršeniu postavenia miestnej �zemnej samospr�vy v Slovenskej republike, men� sa jej 
charakter. Prejavilo najm� pri legislat�vnych norm�ch v oblasti miestnych dan�, soci�lnych 
služieb, v školstva a životn�ho prostredia,

2. Stupňuj�ca sa z�ťaž a presun kompetenci� na mest� a obce bez anal�zy ich vykonateľnosti, 
ekonomickej a finančnej anal�zy, sp�sobuje nap�tie v samospr�ve. Je ohrozen� v�kon, 
rozsah a kvalita z�kladn�ch povinnost� samospr�vy voči svojim občanom.

V Y Z � V A

Vl�du SR, aby za akt�vnej �časti ZMOS zhodnotila dopady prijat�ch reforiem, zmien vo 
v�kone p�sobnost� miest a obc� a ich finančn�ho zabezpečenia z pohľadu Eur�pskej charty 
miestnej �zemnej samospr�vy, fišk�lnej decentraliz�cie. na život miest a obc� a ich 
obyvateľov

Z � S A D N E    O D M I E T A

1. Zmenu syst�mu financovania origin�lnych p�sobnost� miest a obc� z podielu na v�nose 
dane z pr�jmov fyzick�ch os�b na mix dan� schv�len� vl�dou SR v n�vrhu z�kona o 
rozpočtovom určen� v�nosu dane pre �zemn� samospr�vu

2. Snahy o centraliz�ciu v�konu origin�lnych p�sobnost� obc� cez ekonomick� n�stroje a 
krit�ri� stanoven� v z�konoch.

S � H L A S �

1. S dohodnutou mierou konsolid�cie verejn�ch financi� v rokoch 2012 – 2013 v rozsahu 100 
mil. eur aj v rozpočtoch miest a obc� pri s�časnom zachovan� syst�mu financovania cez daň z 
pr�jmov fyzick�ch os�b tak, aby pr�jem na rok 2012 predstavoval v�šku do 1,3 mld. eur

2. Po dohode  a po zakomponovan� podmienok zo strany ZMOS so začlenen�m miest a obc� v 
�stavnom z�kone o rozpočtovej zodpovednosti


