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Ľubomír Bajaník, moderátor: „A tému rozvinieme, chcú nové členenie regiónov a získať 
viac peňazí z daní. Mestá a obce dlhodobo volajú po reformách v oblasti verejnej správy, ich 
návrhy však vláda nevypočula a do nedávno zverejneného balíka reforiem sa úplne nedostali. 
Minister financií Eduard Heger tvrdí, že sa s mestami a obcami pri príprave dokumentu zatiaľ 
radiť nepotreboval.“ 

Iveta Tanoczká, redaktorka: „Nemajú dosah na zdravotnícke zariadenia, na všetky školy 
ani na cesty na svojom území. Samosprávy tvrdia, že verejná správa potrebuje výraznú 
reformu, aby mohla fungovať efektívne.“ 

Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky (nezávislý): „Určite doplácame na systém, na 
podielové dane. Chýbajú nám prostriedky. Dostali sme do vienka nový zákon, kde sa máme 
starať a udržiavať cesty a chodníky v zimnom období. Mestá nie sú na to pripravené. Niektoré 
komunikácie v rámci mesta spadajú pod vyšší územný celok, spadajú pod Slovenskú správu 
ciest, niektoré sú vo vlastníctve mesta.“ 

Iveta Tanoczká: „Podobné problémy trápia aj ostatných členov Únie miest Slovenska, 
zhodli sa na tom na dnešnom zasadnutí. Riešenia a zmeny očakávali od nového plánu 
reforiem, ich návrhy sa tam však nedostali.“ 

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: „Nám chýba jasná predstava vlády 
Slovenskej republiky, akú krajinu si vlastne táto vláda predstavuje. Navrhujeme zmenu 
územnosprávneho členenia. Budú štyri územné celky alebo regióny plus hlavné mesto 
Bratislava, aby dane z príjmu právnických osôb zostávali v tom regióne, kde tie právnické 
osoby pôsobia.“ 

Iveta Tanoczká: „Nevypočuté zostali nielen mestá, ale aj obce.“ 
Branislav Tréger, predseda Združenia miest a obcí Slovenska: „Čo nám absentuje v rámci 

ZMOS-u, aby tieto reformné procesy zasiahli v prvom rade sociálne veci, školstvo, 
samozrejme, potom podnikateľské prostredie a životné prostredie.“ 

Eduard Heger, minister financií SR (OĽaNO): „Nepozvali sme ich diskusii o reformnom 
menu, áno, to je pravda. Myslím si, že nebolo to v tejto fáze potrebné. Otvorili sme verejnú 
diskusiu tento pondelok a, samozrejme, budeme veľmi radi, ak do tejto diskusie prídu, lebo aj 
pre nich bol tento dokument pripravený.“ 

Iveta Tanoczká: „Samosprávy plánujú svoje návrhy predložiť ministerstvu opätovne. Finálny 
reformný plán má byť hotový do konca apríla 2021.“ 
 


