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Viliam STANKAY, moderátor:
"Samosprávy míňajú viac ako by mali. Podľa vlády tak porušujú memorandum, v ktorom sa
zaviazali v tomto roku ušetriť 136 miliónov eur. Rezort financií už hrozí, že im zníži podielové dane.
Združenie miest a obcí toto opatrenie považuje za devastačné. Verí, že peniaze sa im nakoniec
podarí ušetriť."
Andrej HORVÁTH, redaktor:
"Vláda pláta 350-miliónový výpadok v štátnej kase. Prstom pritom ukazuje aj na mestá a obce,
ktoré sa v memorande zaviazali, že tento rok ušetria 136 miliónov eur."
Peter KAŽIMÍR, minister financií SR:
"Musím konštatovať, že bohužiaľ k dnešnému dňu sa niekoľko desiatok až stoviek samospráv je
odklonených od tejto dohody."
A. HORVÁTH:
"Predstavitelia samospráv sa bránia. Za to, že sa im požadovaná suma 136 miliónov eur nedarí
ušetriť vraj nemôžu."
Jozef DVONČ, predseda Združenia miest a obcí:
"Nie každé mesto, obec mali rovnakú východiskovú bázu pre šetrenie, pretože niektoré
dlhodobejšie už šetrili."
A. HORVÁTH:
"ZMOS tiež upozorňuje, že čas príjmov miest a obcí prichádza aj z kapitol štátneho rozpočtu, ktoré
sú viazané na financovanie rôznych úloh, napríklad na stavebné konania."
Jozef TURČÁNY, výk. riad. Združenie miest a obcí:
"Znamená to, že pre účely konsolidácie je aj táto suma prostriedkov zahrnutá ako nárok na
šetrenie, ktoré by sa malo premietnuť v hospodárskom výsledku, ale v praxi by tento krok znamenal
vlastne to, že mestá a obce by ho v časti nemohli naplniť."
A. HORVÁTH:
"Rezort financií trvá na tom, že opasky si uťahujú všetci a mali by tak urobiť aj samosprávy. Ak sa
ich správanie do septembra nezmení, pritvrdí."
P. KAŽIMÍR:
"Pokiaľ nedôjde k narovnaniu tejto medzery, navrhnem vláde na jeseň zmenu podielových daní."
A. HORVÁTH:
"V praxi by to znamenalo, že mestá a obce dostanú od štátu menej peňazí. Podľa predstaviteľov
ZMOS-u na rozpočty miest a obcí by to malo devastačné dopady."
Vladimír BAJAN, podpredseda Združenia miest a obcí:
"Prestala by fungovať v tom rozsahu mestská hromadná doprava, prestali by sme svietiť, kúriť,
kosiť. Možno by sme museli zavrieť materské škôlky alebo školské jedálne."
A. HORVÁTH:
"Okrem toho ZMOS podčiarkol, že od vypuknutia krízy v roku 2009 výdavky štátu stúpli o 35
percent, zatiaľ čo výdavky obcí len o 3 percentá. Aj napriek finančným suchotám Združenie miest a
obcí verí, že sa im memorandum podarí naplniť tak, ako sa zaviazali. Andrej HORVÁTH, RTVS."

