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Jaroslav BARBORÁK, moderátor:  

"Avizovaný stámiliónový prepad príjmov štátu chce rezort financií vykryť aj tlakom na šetrenie miest 
a obcí. Samosprávam hrozí zmenou podielových daní. Tie ale avizujú, že šetriť už nie je kde. 
Ekonómovia sa zhodujú: dobré hospodárenie obcí je síce dôležité, štátne príjmy však nezachráni."  

M. MARCINEK, redaktor:  

"Minister financií Peter KAŽIMÍR hovorí v prípade samospráv a ich hospodárenia o nedodržaných 
sľuboch. Odklon v hospodárení miest a obcí sa vyšplhal na úroveň 150 miliónov eur. Vládny 
financmajster teraz samosprávam hrozí znížením podielových daní."  

Peter KAŽIMÍR:  

"Tu musím s plnou vážnosťou povedať, že pokiaľ nedôjde k narovnaniu tejto medzery, tak 
navrhnem vláde na jeseň zmenu podielových daní, aby sme dostáli dohody."  

M. MARCINEK:  

"Podpredseda ZMOS-u Vladimír BAJAN reaguje: robili sme, čo sme mohli a niekde sa šetriť 
jednoducho nedá. Ministerské hrozby sú podľa neho nekorektné a šetriť má začať aj štát."  

Vladimír BAJAN:  

"Nevyplatíme učiteľky v materských školách, nebudeme robiť domovy dôchodcov, nebudeme kúriť, 
svietiť. Nech mi povie pán minister, čo konkrétne nebudeme z toho robiť, čo nám nedá. 
Predpokladám, že tak, ako sa hovorí o prebytkoch mestách a obcí, sa bude hovoriť aj konečne 
o schodku štátu, ktorý jednoducho sa prehlbuje."  

M. MARCINEK:  

"Z približne 2-tisíc samospráv bolo 300 s problémovým hospodárením. Prezidentka Asociácie 
komunálnych ekonómov Eva BALÁŽOVÁ upozorňuje, že ide o zložitejší problém. Blíži sa volebný rok 
a starostovia chcú ukázať aj nejaké výsledky. Na druhej strane väčšina samospráv ide podľa nej 
v šetrení na doraz. Na vine je čiastočne aj vzorec ministerstva financií pre konsolidáciu - ten do nej 
zahŕňal aj prebytok hospodárenia za rok 2012."  

Eva BALÁŽOVÁ:  

"Tie, ktoré konsolidovali už v roku 2011 a 2012, tak mali a majú v súčasnosti problém 
s preukázaním dostatočnej miery konsolidácie v tomto roku."  

M. MARCINEK:  

"Tlačiť na dobré hospodárenie samospráv je síce správne, hlavný výpadok na príjmoch štátu ale 
spôsobil slabý výber DPH a tam sa treba zlepšiť, myslí si ekonóm SAV Vladimír BALÁŽ."  

Vladimír BALÁŽ:  

"Keby som chcel tú dieru v rozpočte nejakým spôsobom zaplátať, sústredil by som sa primárne 
tam."  

 


