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Viliam Hauzer, moderátor:
"Samosprávy nebudú môcť míňať v budúcom roku viac peňazí než v roku 2014. Vyplýva to zo
zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Výklad ustanovenia však podľa Združenia miest a obcí
Slovenska nie je jednoznačný. Združenie pripúšťa aj výklad, podľa ktorého by zákon bolo možné
obísť."
Michal Katuška, redaktor:
"Obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rok s výdavkami
maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka. Píše sa v ústavnom zákone pre
rozpočtovú zodpovednosť. Ustanovenie musia samosprávy dodržať pre budúci rok. Minister financií
Peter Kažimír."
Peter Kažimír, minister financií SR:
"Tretie sankčné pásmo ústavného zákona pre obce znamená to, že budú musieť mať takú istú
výdavkovú obálku v roku 2015 ako v roku 2014."
Michal Katuška:
"Združenie miest a obcí Slovenska zákon rešpektuje, no nie je v ňom jednoznačne určené, ktorú
verziu rozpočtu z tohto roku budú musieť použiť. Myslí si podpredseda združenia Vladimír Bajan.
Samosprávy totiž zvyknú svoj rozpočet počas roka meniť."
Vladimír Bajan, podpredseda ZMOS-u:
"Rešpektujeme ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti s tým ale, že ešte budú vážne
rokovania s ministerstvom financií, čo je rozpočet, či ten schválený, či upravený, čiže na akú bázu
pôjdeme, kde bude tá základňa, ku ktorému rozpočtu sa bude brať tá východzia poloha."
Michal Katuška:
"Ak by obce mohli svoje výdavky pre budúci rok odvodzovať aj od pozmenených rozpočtov, mohli
by tak zákon o rozpočtovej zodpovednosti obísť. Stačilo by, ak by si schválili nový rozpočet s vyššími
výdavkami. To by znamenalo, že by mohli viac míňať aj o rok. Ministerstvo financií nás pre výklad
zákona odporučilo na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. Jej člen Ľudovít Ódor."
Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť:
"To čo platí od januára, ide proti tomu. Inak to nemá žiadny význam. To stráca účinnosť potom celý
zákon."
Michal Katuška:
"ZMOS upozornil aj na obce, ktoré rozpočet pre tento rok ešte vôbec nemajú. Predseda Jozef
Dvonč."
Jozef Dvonč, predseda ZMOS-u:
"Otáznych zostáva asi 200 obcí, ktoré dodnes nemajú rozpočet alebo nezverejnili, čiže tam sa
môže udiať všeličo."
Michal Katuška:
"Ľudovít Ódor z rozpočtovej rady pripúšťa, že ak by obec nemala celý rok rozpočet, zákon by bolo
náročné uplatniť."
Ľudovít Ódor
"Ten zákon tú situáciu nerieši."
Michal Katuška:
"ZMOS chce rokovať s ministerstvom financií, aby si pravidlá vyjasnili."

