
11. Kompenzácie pre samosprávy 

[02.12.2022; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Matej Baránek / Karolína 

Lacová] 

Karolína Lacová, moderátorka: „Koalícia sa dohodla so samosprávami na zvýšení daňového bonusu na 

dieťa. Hoci minister financií otvorene hovorí, že nikto nie je s dohodou spokojný, viac sa v energetickej 

kríze spraviť nedalo. Keďže samosprávam bude po náraste daňového bonusu chýbať v rozpočte až pol 

miliardy eur, časť z tohto výpadku im pošle vláda. Napriek sľúbenej kompenzácii starostovia tvrdia, že 

tieto peniaze im pomôžu len prežiť. Ľudia sa preto musia pripraviť na vyššie miestne poplatky. Isté nie 

je ani to, či vôbec parlament schváli daňový bonus a najmä štátny rozpočet.“ 

Matej Baránek, redaktor: „Hoci je prorodinný balík, ktorý pretlačila koalícia cez parlament, len pred 

niekoľkými mesiacmi stále na Ústavnom súde, minister financií prichádza s jeho vylepšením. Daňový 

bonus na dieťa by sa mal zvýšiť zo sto na stoštyridsať eur. Problém je, že čím vyšší bonus, tým menej 

peňazí pre samosprávy, keďže sú financované práve z daní z príjmov pracujúcich. Mestá a obce by tak 

prišli o pol miliardy eur. Minister financií po dlhých vyjednávaniach so starostami napokon ustupuje a 

sľubuje im čiastočné kompenzácie. Samosprávam pošle časť z peňazí, ktoré plánuje minúť na 

energetickú pomoc. Igor Matovič, OĽaNO.“ 

Igor Matovič, minister financií SR, predseda hnutia OĽaNO: „Dokopy, teda ak by sme ideálne vyčerpali 

celý balík pomoci počas tohto roku voči samosprávam, tak je to až teda do tých tristo miliónov eur.“ 

Matej Baránek: „Tristomiliónová dohoda nám síce pomôže prežiť, no stále budeme živoriť, odkazujú 

ministrovi samosprávy. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.“ 

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Možno sa nám niekde podarí udržať šport, niekde 

sa nám podarí udržať aj kultúru, ale vôbec to neznamená, že nebudeme zvyšovať dane z nehnuteľností, 

vôbec to neznamená, že nebudeme zvyšovať poplatky za školy, škôlky, jedálne.“ 

Matej Baránek: „S dohodou nie je nikto spokojný, priznáva minister Matovič, no viac sa v energetickej 

kríze urobiť nedalo, najmä, ak chce štát pomôcť aj rodinám. Podmienkou na zvýšenie daňového bonusu 

je, že parlament ho musí schváliť a následne aj štátny rozpočet. A to môže byť problém. Opozičná SaS 

opakuje, že s ich hlasmi koalícia nemôže počítať. Šéf finančného výboru Marián Viskupič má po ruke 

viacero dôvodov.“ 

Marián Viskupič, predseda Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet , strana SaS: „Ten základný 

dôvod je, že krajina si takúto vysokú výšku daňového bonusu nevie dovoliť, zároveň to sú peniaze, 

ktoré sa berú obciam. To vlastne, čo je na Ústavnom súde, sa koalícia takto snaží obísť. Novým 

schválením bude už rozhodnutie Ústavného súdu irelevantné.“ 

Matej Baránek: „Parlament bude o daňovom bonuse hlasovať v utorok. O štátnom rozpočte o týždeň 

neskôr.“ 

[Späť na obsah.] 
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12. Koalícia chce dočasne znížiť DPH na služby v gastre a športoviskách 

[02.12.2022; Rádio Expres; Infoexpres; 17:00; Dominika Turiaková / Dominik Matulaj] 

Dominik Matulaj, moderátor: 

„DPH by sa mala dočasne znížiť z 20 na 10 percent nielen pre športoviská, ale aj pre gastro. Dohodli sa 

na tom koaličné strany OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Ak podľa Igora Matoviča nezačne gastrosektor 

priznávať vyššie tržby, nižšia DPH bude platiť len v prvých troch mesiacoch budúceho roka.“ 

Dominika Turiaková, redaktorka: 

„V prvom kvartáli budúceho roka majú reštaurácie a športoviská platiť len 10-percentnú DPH. 

Informoval o tom dnes minister financií Igor Matovič.“ 

Igor Matovič, (OĽaNO), minister financií: 

„Je to, myslím, že ústretový krok, veríme, že pomôže, že pomôže nielen tým, ktorí prevádzkujú 

reštaurácie na Slovensku, ale že pomôže aj zákazníkom. Veríme, že pomôže nielen tým, ktorí 

prevádzkujú športoviská, ale takisto aj zákazníkom.“ 

Dominika Turiaková: 

„Upozornil na to, že v gastrosektore sa priznáva len 35 percent tržieb. Ak by podľa ministra financií 

začali prevádzkovatelia gastroslužieb priznávať vyššie tržby, 10-percentná DPH by mohla platiť aj po 

31. marci budúceho roka. Podľa podpredsedu Za ľudí Juraja Šeligu na zníženej DPH získajú všetci ľudia, 

ktorí sa pôjdu najesť do reštaurácií.“ 

Juraj Šeliga, podpredseda Za ľudí: 

„Je úplne fér očakávať, že dostanú o 10 percent nižšiu cenu. Lebo gastroslužby hovorili, že aj toto je 

spôsob, ako udržať tie ceny nízko, a som rád, že im vychádzame v ústrety.“ 

Dominika Turiaková: 

„Podľa Matoviča však ceny práveže neklesnú. Prevádzkovatelia mu avizovali, že dlhodobo žiadali, aby 

DPH klesla kvôli tomu, aby im z cien jedla zostalo viac.“ 

Igor Matovič: 

„Bohužiaľ, COVID nechal také trvalejšie rany, a že mnohé reštaurácie zďaleka ešte nedosahujú počet 

návštevníkov, ktorý bol zvyklosťou v roku 2019 pred tým, ako prepukol COVID. Takže skôr rátame 

s tým, že zrejme ceny zostanú rovnaké.“ 

Dominika Turiaková: 

„Výpadok spôsobený zníženou DPH na jeden štvrťrok Matovič odhadol na 30 miliónov eur. Vláda 

vykompenzuje aj výpadok príjmov kvôli zvýšeniu daňového bonusu na dieťa samosprávam sumou 300 

miliónov eur. Čiastku 100 miliónov eur dá rezort financií samospráve z výberu dane z príjmov 

právnických osôb. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček uviedol, že táto pomoc pomôže 

samosprávam prežiť.“ 

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: 

„Vôbec to neznamená, že nebudeme zvyšovať dane z nehnuteľností. Vôbec to neznamená, že 

nebudeme zvyšovať poplatky za školy, škôlky, že nebudeme zvyšovať, alebo znižovať možno dotácie 



na kultúru a šport, pretože v takomto prípade, tak, ako povedal pán minister, to síce nie je totálna 

záchrana, lebo každý je niekto nespokojný, ale môžeme nejakým spôsobom dýchať.“ 

Dominika Turiaková: 

„Pôjde o pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, ktorý by mali poslanci schváliť budúci 

utorok. Rezort financií okrem toho vyčlení pre samosprávy z energetickej pomoci sumu 200 miliónov 

eur, ktorú bude možné čerpať do konca budúceho roka.“ 

[Späť na obsah.] 

 

file:///C:/Users/ums-p/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YM11NI8V/unia-miest-slovenska_221205_v1%20(002).docx%23toc-topic-1

