BUDÚCOROČNÁ KONSOLIDÁCIA VYVOLÁVA OBAVY SAMOSPRÁV
(16.07.2013; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 1/10; KATUŠKA Michal)

A. ŠÍPOŠOVÁ, moderátorka:
"Z takmer 2800 obcí podľa ministerstva financií memorandum o šetrení neplní približne tristo
samospráv, minister Peter KAŽIMÍR preto pohrozil zmenou podielových daní. Samosprávy veria, že
záväzok voči vláde splnia, ich obavy však smerujú k rozpočtu na rok 2014."
M. KATUŠKA, redaktor:
"Stotridsaťsedem miliónov eur by mala byť výška úspor, ktorú podľa dohody s vládou dosiahnu
obce a mestá v závere roka. Starostovia a primátori majú už teraz obavy z konsolidácie v budúcom
roku. Podpredseda ZMOS Vladimír BAJAN."
V. BAJAN:
"Pre mňa je oveľa vážnejší problém ako rok 2013 príprava rozpočtu na rok 2014, kde sa ráta s
oveľa intenzívnejšou konsolidáciou v samospráve ako je vôbec reálne a fyzicky možné."
M. KATUŠKA:
"Napríklad Nitra rozpočtuje prebytok 1,5 milióna eur, Brezno 300-tisíc či Malacky 380-tisíc eur. Na
účtoch sa nám hromadia peniaze, ktoré nemôžeme použiť, pokračuje starosta Petržalky Vladimír
BAJAN."
V. BAJAN:
"My vieme zastaviť nejakú investíciu na rok, na dva, ale potom sa nám to vráti, že sa ten chodník
prepadne, že jednoducho škola prestane fungovať. Veľmi ťažko sa bude dlhodobo občanom
vysvetľovať - starosta, čo robíš, alebo pán primátor, máš na úložkách niekoľko miliónov a jednoducho
tieto veci sa nedejú."
M. KATUŠKA:
"Či budú môcť našetrené prostriedky samosprávy použiť, odpovie návrh rozpočtu verejnej správy
na rok 2014. Ministerstvo financií ho musí predložiť vláde o mesiac, 15. augusta. Čo čaká obce a
mestá v budúcom roku však rezort ani po opakovaných otázkach nespresnil, citujeme z odpovede."
Odpoveď ministerstva:
"Rozpočet verejnej správy je stále predmetom rokovaní a bude predmetom rokovaní aj so
samosprávami, preto je predčasné sa v tejto chvíli vyjadrovať."
M. KATUŠKA:
"Samosprávy v budúcom roku v konsolidácii poľavia, myslí si prezidentka Asociácie komunálnych
ekonómov a zároveň komunálna poslankyňa za Smer-SD Eva BALÁŽOVÁ, čakajú ich totiž voľby.
Nevylučuje však, že ak sa im memorandum podarí dodržať, vláda to môže využiť."
E. BALÁŽOVÁ:
"Môže byť to, bohužiaľ, že vláda zistí, že samosprávy majú zdroje a zníži podielové dane tak či
tak."
M. KATUŠKA:
"Expert na samosprávu, ktorý spolupracoval s vládou Mikuláša DZURINDU, Róberta FICA aj Ivety
RADIČOVEJ takúto možnosť nevylučuje, Viktor NIŽŇANSKÝ."
V. NIŽŇANSKÝ:
"Prežili sme aj také obdobie na Slovensku, kedy toto vláda urobila, najmä do roku 1998. Je to plne
v rukách centrálnej vlády. Prejaví sa to potom naozaj v kvalite života v mestách a obciach na
Slovensku."
M. KATUŠKA:
"Rokovania o štátnom rozpočte budú pokračovať pravdepodobne do októbra, uvádza sa v krátkom
stanovisku ministerstva financií."

