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Moderátorka:  

"Združenie miest a obcí sa nevie zhodnúť s rezortom financií. Mestá a obce sa ešte na jeseň 
minulého roka zaviazali vláde šetriť a tým pomôcť zlepšiť stav verejných financií. Dnes združenie trvá 
na tom, že šetrí kde sa dá. Ministerstvo nesúhlasí a chce im siahnuť na podielové dane."  

M. NEUMANN, redaktor:  

"Mestá a obce by mali tento rok pre štát ušetriť až 137 miliónov eur. No a šetriť sa má najmä na 
mzdách a službách."  

R. KURUC, hovorca ministerstva financií:  

"Mestá a obce sa zaviazali, že budú šetriť rovnako ako štát. To znamená, že výdavky na mzdy 
respektíve tovary a služby klesnú o 5 respektíve o 10 percent."  

M. NEUMANN:  

"ZMOS tvrdí, že dohodnuté peniaze pre štát ušetrí hoci to bude ťažké."  

J. DVONČ, predseda ZMOS:  

"My naplníme konsolidáciu v priebehu tohto roku, nebude to ľahké. To 15-percentné šetrenie 
v tovaroch a službách a  výdavkoch na mzdy je zhruba na úrovni 137 miliónov eur, čo nie je malá 
čiastka."  

M. NEUMANN:  

"Ministerstvo financií ale tvrdí, že mestá a obce verejné financie namiesto zlepšovania naopak 
zhoršujú."  

R. KURUC:  

"Od svojho plánu sú odklonené o 150 miliónov eur, to znamená, že rozpočet verejných financií 
zhoršujú a nie zlepšujú."  

V. BAJAN, podpredseda ZMOS:  

"Mestá a obce dlhodobo vykazujú prebytky zo svojich rozpočtov a celkový podiel dlhu samospráv 
na verejnej správe je len 1,7 percenta."  

M. NEUMANN:  

"Mestá a obce získavajú najviac peňazí z podielových daní. A práve na tie im chce v prípade 
nesplnenia dohody o šetrení štát siahnuť a výnos z nich im podstatne znížiť."  

R. KURUC:  

"V prípade ak mestá a obce nedodržia svoj sľub o šetrení, ministerstvo financií je pripravené 
zmeniť podielové dane v neprospech miest a obcí."  

M. NEUMANN:  

"Pre mestá a obce by údajne takýto krok znamenal katastrofu."  

V. BAJAN:  

"Jednoducho by to sparalyzovalo služby pre občanov, 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."  

 


