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Z. GAJDOŠÍKOVÁ, moderátorka:  

"Mestá a obce čaká ďalšie šetrenie. Združenie miest a obcí Slovenska si nutnosť škrtania 
výdavkov uvedomuje. Rada, ktorá ZMOS reprezentuje, sa k šetreniu zaviaže aj vláde. ZMOS však 
dodáva, že šetriť musí hlavne štát. Výdavky na fungovanie miest a obcí totiž z pohľadu štátneho 
rozpočtu nie sú kľúčové. Pokračuje Branislav HELDES."  

B. HELDES, redaktor:  

"Mestá a obce na Slovensku neprídu v budúcom roku o svoje peniaze. Na vyzbieraných daniach z 
príjmov fyzických osôb by v roku 2013 mali dostať dokonca viac o 50 miliónov eur ako v tomto roku. 
Budú však musieť myslieť na zadné vrátka, a tak peniaze šetriť. Mestské a obecné úrady, a takisto 
inštitúcie, ktoré pod mestá spadajú uškrtia výdavky. Na platoch 5 percent a na bežných výdavkoch 10 
percent. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef DVONČ."  

J. DVONČ:  

"To znamená, keď niekomu sa podarí 12 percent v tovaroch a službách, a 3 percentá v mzdách, 
tak v podstate splní tú úlohu, pretože rozhodujúce je to číslo, aby samosprávy neuleteli úvermi..."  

B. HELDES:  

"Alebo aby neminuli celý svoj rozpočet, keď treba ukladať do rezervy. Zvyšovania miestnych 
poplatkov sa bežní ľudia obávať nemusia. Podpredseda ZMOS-u Vladimír BAJAN."  

V. BAJAN:  

"Nebudeme od občanov vyzbieravať peniaze, lebo príjmová stránka je skôr stabilizovaná. Nám išlo 
o tú výdajovú časť."  

B. HELDES:  

"Podľa predsedu ZMOS-u Jozefa DVONČA, ktorý je zároveň primátorom Nitry, sa dá ušetriť na 
doprave, ktorú si jeho mesto objednáva. V Nitre pôsobí dopravca, ktorý si každoročne kalkuluje zisk 
vyše 4 percentá. Podľa primátora by v čase konsolidácie verejných peňazí mohol byť jeho zisk na 
polovičnej úrovni. Je teda na mestách a obciach, aby našli svoje rezervy. Aj keď so šetrením súhlasili, 
sú mestá, sú mestá, ktoré zrejme ďalším šetrením nadšené nie sú. Ako príklad možno uviesť Žilinu, 
ktorá má podľa ZMOS-u 90-percentnú úverovú zaťaženosť. Otázka škrtania na platoch je tam otázna. 
Hovorca mesta Pavol ČORBA."  

M. ČORBA:  

"Zatiaľ je to predmetom prepočtov v rámci prípravy rozpočtu pre rozpočtový rok 2013."  

B. HELDES:  

"Žilina podľa hovorcu začala rokovať s hlavnými dodávateľmi tovarov a služieb s cieľom znížiť 
bežné výdavky mesta. Podpredseda ZMOS-u Vladimír BAJAN ale upozornil, že hospodárenie miest 
a obcí nie je tak kľúčové pre štátny rozpočet."  

V. BAJAN:  

"Si treba uvedomiť, že podiel samosprávy na výdavkoch verejnej správy je 16 percent. Podiel dlhu 
je pod 2,5, čiže z princípu my očakávame výraznejšie (...) predovšetkým na strane štátu, nie obce, to 
je ten strategický problém tohto štátu."  

B. HELDES:  

"Minister financií Peter KAŽIMÍR povedal, že aj štát robí, čo sa dá, na všetkých ministerstvách 
viaže bežné výdavky na tovary a služby o 10 percent a viaže aj, citujem: mzdovú obálku o 5 percent."  

 


