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Anna ŠÍPOŠOVÁ, moderátorka:  

"Vláda chce v novembri rokovať so Združením miest a obcí Slovenska, aby sa starostovia a 
primátori sami zaviazali, že na budúci rok znížia svoje výdavky. Čoskoro budú mať totiž polovicu 
svojho funkčného obdobia za sebou a minulé roky ukázali, že čím bližšie sú komunálne voľby, tým 
horšie samospráva hospodári. V predvolebnom i volebnom roku míňa aj peniaze, ktoré si draho 
požičiava a ktoré musia vracať často noví radní. Viac Milan VELECKÝ."  

Milan VELECKÝ:  

"Samotní primátori a starostovia si myslia, že sú dobrí hospodári. Podpredseda Združenia miest 
a obcí Slovenska Vladimír BAJAN to dokumentuje štatistikou."  

Vladimír BAJAN:  

"V nútenej správe sú z 2 900 obcí tri sídla, 33 obcí nedodržuje pravidlá, ktoré im hovorí rozpočtový 
zákon, treba si uvedomiť ale, že klesá počet takýchto obcí."  

M. VELECKÝ:  

Podľa Petra GOLIÁŠA z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO však zlé obdobie len 
príde pred komunálnymi voľbami, tak ako to bolo v rokoch 2009-2010."  

Peter GOLIÁŠ:  

"Tí starostovia rozdávali v závere svojho funkčného obdobia peniaze, zadlžovali obce, významným 
spôsobom to prispelo k zvýšeniu celkového deficitu verejných financií krajiny."  

M. VELECKÝ:  

"Vláda chce primátorov a starostov presvedčiť, aby sa to isté nezopakovalo aj na záver tohto 
funkčného obdobia. Príkladom môže byť jedno z najviac zadlžených miest na Slovensku, Trenčín. 
Jeho primátor Richard RYBNÍČEK v prvý rok vo funkcii škrtol štvrtinu bežných výdavkov a šetril aj 
druhý rok."  

Richard RYBNÍČEK:  

"My sme siahli na to najpodstatnejšie, čo mesto robí mestom a to napr. bolo čistota, kosenie, 
dotácie do športu, kultúry."  

M. VELECKÝ:  

"No ako sa blížia voľby, trenčianska radnica zvažuje obrat. Dokonca aj nový úver."  

R. RYBNÍČEK:  

"Minimálny úver na niekoľko základných vecí, ktoré potrebujeme, či sú to škôlky, cesty, aby sme 
ľuďom dokázali, že to dvojročné tvrdé šetrenie malo nejaký zmysel a že na veci, ktoré sa doteraz 
neriešili, tak tie sa riešiť budú."  

M. VELECKÝ:  

"Susedné Nové Mesto nad Váhom je celkom iný prípad. Tam si aj zimný štadión postavili bez 
pôžičiek z bánk. Aj tamojší primátor Jozef TRSTENSKÝ už siahol po úvere, nie však po bankovom, 
ale od štátu, ktorý je výhodnejší."  

Jozef TRSTENSKÝ:  

"Na výstavbu domova dôchodcov sme si zobrali úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 20 
rokov s 1-percentným úrokom. Finančné zdroje máme, ale je výhodný."  

M. VELECKÝ:  

"Novomestský primátor TRSTENSKÝ preto radí aj svojim kolegom."  

J. TRSTENSKÝ:  

"Určite by som si nebral investičné úvery na súvislú opravu ciest alebo chodníkov, to jednoducho 
musíme zvládnuť z tých bežných príjmov, ktoré dostávame od štátu a z dane z nehnuteľností."  

M. VELECKÝ:  

"A ak nie, lepšou cestou ako drahé úvery z bánk sú nižšie výdavky obce a zvýšenie jej príjmov, 
napr. pri dani z nehnuteľností."  

 


