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O. GÖRNER, moderátor:  

"Obce už nebudú musieť platiť dane z predaja majetku. Vláda vyhovela dlhodobej 
požiadavke Združenia miest a obcí Slovenska. Spolu s ďalšími opatreniami by 
šetrenie, ku ktorému sa obce zaviazali, nemusel úplne zastaviť ich rozvoj. 
Zaznamenal Michal KATUŠKA."  

M. KATUŠKA, redaktor:  

"Pripomeňme nedávny príklad z Bratislavy. Mesto malo problém zachrániť 
rekreačné územie Kráľova Hora pred výstavbou súkromného investora. Napriek 
ochote súkromného vlastníka pozemky nemohlo jednoducho zameniť za iné. Nemalo 
totiž z čoho zaplatiť daň z predaja. Podobné ťažkosti sprevádzajú aj ostatné 
samosprávy. Predseda Združenia miest a obcí Jozef DVONČ."  

J. DVONČ:  

"Daň z predaja nehnuteľností bol dlhodobý problém, napríklad predáme pod 
diaľnicu časť územia, a je to spoplatnené daňou."  

M. KATUŠKA:  

"Obce tiež museli platiť preddavky na daň. Po novom sa im tieto peniaze uvoľnia. 
Vláda tiež prisľúbila ľahší prístup k eurofondom. Premiér Robert FICO."  

R. FICO:  

"Naštartovali sme proces odstraňovania byrokratických prekážok. Stanovili sa 
termíny, v rámci ktorých je potrebné mestám a obciam preplácať peniaze."  

M. KATUŠKA:  

"Aj napriek týmto opatreniam je pravdepodobné, že sľúbené šetrenie obyvatelia 
pocítia. Skresať mzdy zamestnancov o 5 percent a výdavky na službách, teda 
napríklad na kosení či pouličnom osvetlení o 10 percent, bude náročné. Primátorka 
Krompách Iveta RUŠINOVÁ."  

I. RUŠINOVÁ:  

"Pripravujeme rozpočet. Máme s tým neskutočné problémy. Nebudeme môcť kosiť 
a čistiť mesto tak, ako doteraz."  

M. KATUŠKA:  

"Predseda ZMOS-u obyvateľom odkazuje."  

J. DVONČ:  

"My chceme základné funkcie miest a obcí zachovať."  

M. KATUŠKA:  

"Jozef DVONČ niekoľkokrát pred premiérom zopakoval, že obce prijímajú šetrenie 
ako celospoločenský záväzok, ktorým chcú prispieť ku konsolidácii verejných financií. 
Faktom však zostáva, že aj niektorí členovia vedenia Združenia miest a obcí tvrdia, 
že túto úlohu má v rukách predovšetkým štát. Podpredseda Vladimír BAJAN."  

V. BAJAN:  

"Si treba uvedomiť, že podiel samosprávy na výdavkov verejnej správy je 16 
percent. Podiel dlhu je pod 2,5 percenta, čiže z princípu my očakávame výrazné 
šetrenie predovšetkým na strane štátu."  

 


