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MINISTERSTVO KRITIZUJE SAMOSPRÁVY
Ministerstvo financií tvrdí, že niektoré samosprávy stále nešetria tak ako sa zaviazali v memorande
s vládou. Samosprávy totiž prisľúbili prispieť ku konsolidácii verejných financií s cieľom znížiť schodok
pod tri percentá. Podľa ministra financií KAŽIMÍRA niekoľko stoviek samospráv je odklonených od
tejto dohody, pričom chýba asi 150 miliónov eur. Aj preto avizoval, že tejto téme sa bude rezort veľmi
rázne venovať v septembri.
Samosprávy sa však bránia, predseda Združenia miest a obcí Slovenska J. DVONČ síce
priznáva, že v napĺňaní memoranda zo strany samospráv sú isté rezervy, ich príčin je ale viac. Jednu
vidí aj v tom, že memorandum neobsahovalo stav pohľadávok a záväzkov, čo skresľuje situáciu u tých
samospráv, ktoré šetrili už v minulosti a teraz majú problém šetriť ešte ďalej, lebo už nemajú z čoho.
To, že pri memorande nevyrokovali výnimku pre tieto samosprávy, odôvodňuje J. DVONČ aj faktom,
že dosiahli ďalšiu výnimku a to, že spod záväzku sú vyňaté obce s počtom obyvateľov pod 2-tisíc. Na
druhej strane ale pripúšťa, že u časti samospráv môže ísť aj o neochotu šetriť ďalej. Osobne je ale
presvedčený, že mestá a obce nebudú rozhodujúcim faktorom pre navyšovanie zadlženosti
Slovenska.
Minister financií samospráve už pohrozil, že ak nebude šetriť na dohodnutej úrovni, okreše jej
podielové dane. Podľa podpredsedu združenia V. BAJANA, takýto výpadok príjmov by mal veľmi
vážne dopady na celkové fungovanie miest a obcí, pretože by prestali plniť aj tie úlohy, ktoré zo
zákona majú. Aj preto takúto diskusiu ani nepripúšťa. Podľa neho treba hovoriť aj o tom, prečo
niektoré samosprávy nekonsolidujú tak ako majú a zvážiť aj fakt, že nie všetky sú v takom stave, aby
mohli konsolidovať ďalej. Aj on je však presvedčený, že v roku 2013, na ktorý je memorandum
podpísané, samosprávy splnia svoje záväzky. Podstatne vážnejšou otázkou je ale podľa neho rok
2014, kde sa počíta s veľmi vážnou konsolidáciou a samosprávy musia vedieť, čo sa pre ne v tomto
smere pripravuje. Ako však podotkol V. BAJAN, očakáva, že rovnako prísne ako na samosprávy sa
bude ministerstvo pozerať aj na verejnú správu, ktorá spôsobuje pri konsolidácii najväčšie problémy.

