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Jana KOŠÍKOVÁ, moderátorka:  

"Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok môže skončiť na Ústavnom súde. Podľa opozičnej strany 
Most-Híd je protiústavný. Vláda totiž na samosprávy prenáša úlohy bez toho, aby im dala peniaze. 
Medzi primátormi a starostami sa hovorí o štrajkovej pohotovosti. Ministerstvo financií sa rokovaniam 
nebráni. Podľa našich informácií by sa vyjednávači mohli stretnúť ešte tento týždeň."  

Marek ZGALINOVIČ, redaktor:  

"Iba za minulý rok vláda preniesla na samosprávy 120 rôznych kompetencií bez toho, aby na to 
mestá a obce dostali peniaze, tvrdí Most-Híd. Poslednou kvapkou bola dohoda vlády s odborármi na 
zvýšení platov učiteľov, ktoré však zaplatia samosprávy. Tie na to nemajú."  

Andrej HRNČIAR (Most-Híd), poslanec NR SR, primátor Martina:  

"Považujeme to za porušenie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a ak bude takýto 
rozpočet schválený, tak podávame podanie na Ústavný súd."  

M. ZGALINOVIČ:  

"Poslanci Smeru, ktorí sú zároveň aj v samospráve síce priznávajú, že peňazí nemajú veľa, veria 
však, že sa s vládou dohodnú."  

Ján PODMANICKÝ (Smer-SD), poslanec NR SR, starosta obce Stará Bystrica:  

"Pýtam sa, kde bol Most v rokoch, keď vládla pravicová vláda, ktorá preniesla na samosprávy 
historicky najviac kompetencií bez finančného zabezpečenia."  

Jana VAĽOVÁ (Smer-SD), poslankyňa NR SR, primátorka Humenného:  

"Ja si myslím, že zvíťazí nejaký kompromis, pretože naozaj tiež si myslím, že aj tie obce a mestá 
niečo znesú, ale musíme si povedať koľko znesú."  

M. ZGALINOVIČ:  

"Združenie miest a obcí Slovenska chce od vlády väčšiu časť dane z príjmu fyzických osôb. 
Samosprávy by tak získali asi 100 miliónov eur."  

Alexandra GOGOVÁ, hovorkyňa Ministerstva financií SR:  

"Sme pripravení sadnúť si za rokovací stôl s predstaviteľmi miest a obcí a sme pripravení rokovať s 
nimi o tomto návrhu."  

M. ZGALINOVIČ:  

"Vláda nemá na dohodu so samosprávami veľa času. Vedenie ZMOS-u dostalo od primátorov a 
starostov čas na vyjednávania do konca októbra. Potom sa do hry môžu dostať aj nátlakové akcie."  

Vladimír BAJAN, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska:  

"Nálada je veľmi napätá v samospráve, to treba objektívne priznať, niečo sa spomínalo o štrajkovej 
pohotovosti, dosť dobre si neviem predstaviť, ako by sa realizovala. Ale naozaj si musíme vyjasniť čo 
ďalej, lebo situácia je neudržateľná."  

M. ZGALINOVIČ:  

"V prípade, že vláda samosprávam nevyhovie, o štrajkovej pohotovosti či inej forme protestu, by 
mohli primátori a starostovia rozhodnúť na mimoriadnom sneme ZMOS-u v polovici novembra. Marek 
ZGALINOVIČ, RTVS."  

 


