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V osobe svojho predsedu Branislava Trégera malo Združenie miesta obcí Slovenska zastúpenie na 

stretnutí samospráv s predsedom vlády Eduardom Hegerom, ministrom financií Igorom Matovičom a 

štátnym tajomníkom tohto rezortu Marcelom Klimekom. 

Za Združenie samosprávnych krajov sa zúčastnil jeho predseda a predseda Trnavského samosprávneho 

kraja Jozef Viskupič, Úniu miest Slovenska zastupoval jej predseda a primátor mesta Trenčín Richard’ 

Rybníček. Rokovanie sa konalo v stredu 21. septembra 2022 v priestoroch Úradu vlády Slovenskej 

republiky v Bratislave. 

„Hovorili sme o kompenzáciách vysokých cien energií v rámci verejnej správy. Rozdebatovali sme aj 

témy rezervného fondu. Debata bola aj o kompenzáciách pre oblasť školstva a sociálnych vecí. Zatiaľ 

žiadna z tém nebola uzavretá. Rokovania by mali pokračovať," povedal predseda ZMOS a primátor 

Liptovského Hrádku Branislav Tréger. 

Stretnutie, ktoré sa na Úrade vlády SR v Bratislave konalo v piatok 23. septembra 2022, nadväzovalo 

na rokovanie z 21. septembra 2022 a jeho hlavnou témou boli kompenzácie vysokých cien energií. 

Združenie samosprávnych krajov zastupoval jeho predseda a predseda Trnavského samosprávneho 

kraja Jozef Viskupič, za Úniu miest Slovenska sa zúčastnil jej predseda a primátor mesta Trenčín Richard 

Rybníček. 

„Boli zozbierané pripomienky z oblastí, ktoré je potrebné sanovať z dôvodu vysokých cien energií. Tieto 

boli odovzdané predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi. Situácia, ktorá vzniká z dôvodu vysokých cien 

energií, je vážna a treba sa ňou ďalej zaoberať," uviedol predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský 

Hrádok Branislav Tréger. 

Memorandum o spolupráci s vládou nebolo podpísané 

Zamietnuté bolo navrhované Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnych dopadov aktuálnej 

energetickej, finančnej a cenovej krízy na slovenskú spoločnosť a na rozpočtové hospodárenie 

územných samospráv. Podpísané malo byť medzi Vládou Slovenskej republiky a republikovými 

združeniami územnej samosprávy zastúpenými Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest 

Slovenska a Združením samosprávnych krajov SK 8. 

K zneniu spomínaného memoranda sa elektronickým hlasovaním v stredu 23. septembra 2022 

vyjadrilo predsedníctvo ZMOS, ktoré podpísanie memoranda odmietlo. 
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