
23. Matovičov „bonus“ ruinuje samosprávy 

[07.12.2022; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Martin Dušička / Vlado Vondrák;Lucia Farkasová] 

Vlado Vondrák, moderátor: „Primátori viacerých slovenských miest dnes v Banskej Bystrici 

opakovane ostro kritizovali opatrenia vlády a daňový bonus. Tvrdia, že ani kompenzácie, ktoré 

schválil parlament, im veľmi nepomôžu. Obyvatelia sa tak musia pripraviť na zvýšenie daní, poplatkov 

a menej služieb.“ 

Martin Dušička, redaktor: „Ani po schválení kompenzácií pre samosprávy nie sú mestá a obce vôbec 

spokojné. Tvrdia, že vďaka rodinnému balíčku a daňovému bonusu im stále chýba pol miliardy eur, 

ktoré zaplatia obyvatelia nielen vo vyšších daniach, ale tiež v okresaných službách.“ 

Ján Nosko, primátor Banskej Bystrice (nezávislý): „Nemôžeme súhlasiť s dočasnými finančnými 

pseudokompenzáciami pre samosprávy pripravovanými na poslednú chvíľu.“ 

Jozef Božik, primátor Partizánskeho (nezávislý): „Či už to budeme nazývať bonusové dane, 

Matovičove dane, Matovičove poplatky, je to jedno. Problém je ten, ako tu už bolo povedané, 

postihne to všetkých, aj tých, ktorí si nemôžu uplatniť daňový bonus.“ 

Peter Fiabáne, primátor Žiliny (nezávislý): „Mesto Žilina dnes bojuje zhruba s výpadkom, alebo 

s nedostatkom peňazí na úrovni 10 miliónov eur.“ 

Martin Dušička: „Tvrdia, že zúfalo hľadajú peniaze na už zazmluvnené projekty a chystajú úvery, aby 

mohli čerpať eurofondy. Výpadky podľa nich nevykryjú ani vyššie dane a poplatky.“ 

František Oľha, primátor Prešova (Šanca): „Tieto opatrenia, ktoré sa navonok z pohľadu ministerstva 

financií a z komunikácie ministerstva financií javia ako prorodinné, na konci dňa sú úplne antisociálne 

a postihujú najväčším spôsobom práve tých najchudobnejších v mestách a obciach.“ 

Martin Dušička: „Podľa primátorov vláda ani poslanci v parlamente stále nechápu, čo samosprávam 

spôsobili, pretože s nimi nekomunikujú ako s partnermi. Aj vyhlásenia ministra Matoviča o 300-

miliónovej pomoci berú s rezervou.“ 

Igor Matovič, minister financií (OĽaNO): „Verím, že táto suma pomôže, nie úplne zachráni každého 

jedného, samozrejme, žijeme ťažké časy vzhľadom na energetickú krízu, ale zásadným spôsobom 

pomôže.“ 

Ľubica Balgová, primátorka Sliača (nezávislá): „Ja by som na tú otázku odpovedala asi takto. Ak 

potrebujete trojky dioptrie a lekár vám dá 0,75, tak asi taká pomoc to je.“ 

Richard Rybníček, primátor Trenčína, prezident Únie miest Slovenska (nezávislý): „Na jednej strane, 

že keď neprší, tak aspoň kvapká, lebo sme sa snažili aspoň niečo do tých samospráv dať, aby vôbec 

mohli prežiť, ale v princípe je to strašne málo na to, aby sme nemuseli robiť tieto ťažké opatrenia.“ 

Martin Dušička: „Primátori teda tvrdia, že napriek kompenzáciám zo strany štátu, sa ich situácia 

zásadne nemení a obyvatelia sa musia pripraviť na vyššie dane a tiež na menej služieb.“ 

[Späť na obsah.] 

 

 

 

 



24. Samosprávy reagujú na prorodinné opatrenia vlády 

[07.12.2022; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Vladimíra Legíňová / Juraj 

Mikula] 

Juraj Mikula, moderátor: „Dvíhanie daní a poplatkov zo strany miest a obcí je už realitou. Samosprávy 

tak reagujú na prorodinné opatrenia vlády, ako je napríklad vyšší daňový bonus. V konečnom 

dôsledku totiž viac peňazí na výplatných páskach rodičov znamená menej peňazí v pokladniciach 

miest a obcí. Tristo miliónov, ktoré im odklepol ako pomoc minister financií, považujú za 

pseudokompenzáciu.“ 

Vladimíra Legíňová, redaktorka: „My sme to hovorili – odkazujú samosprávy ministrovi financií a 

poslancom, ale aj obyvateľom. Po ďalších prorodinných opatreniach, ktoré uberajú peniaze z 

mestských a obecných pokladníc, totiž prichádza dvíhanie daní a poplatkov a obmedzovanie služieb. 

Primátor Žiliny Peter Fiabáne.“ 

Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina: „Mesto Žilina dnes bojuje zhruba s nedostatkom peňazí na 

úrovni desať miliónov eur. Niečo chce vyriešiť formou pôžičky, potom je tam samozrejme úprava 

poplatku za odpad tak, aby sme boli aspoň na tej zákonnej potrebnej výške, a takisto sú tam 

upravované niektoré miestne dane a poplatky.“ 

Vladimíra Legíňová: „Zvyšovanie daní a poplatkov ohlásili už viaceré mestá. Medzi prvými Prešov. 

Primátor František Oľha.“ 

František Oľha, primátor mesta Prešov: „Predstavili sme občanom aj poslancom zvyšovanie hlavne 

poplatku za komunálne odpady, ktorý naozaj nebol dostatočne nastavený. Naozaj situácia, ktorá 

vznikla, a povinnosti, ktoré máme, a rast cien energie spôsobuje to, že nie sme schopní ufinancovať 

mesto.“ 

Vladimíra Legíňová: „Primátori vyčítajú vláde, že s nimi nekomunikuje a nekonzultuje žiadne z 

pripravovaných krokov, ktoré majú výrazný dosah na mestské a obecné rozpočty. Odpoveďou od 

ministerstva financií je konštatovanie, že samosprávam pridali tristo miliónov. Minister Igor 

Matovič.“ 

Igor Matovič, minister financií SR, predseda hnutia OĽaNO: „Hlavne neplatí to, že by sa znižoval 

príjem samospráv. A my sme sa dohodli dodatočných sto miliónov a dodatočných ešte dvesto 

miliónov kredit na energie. Samosprávy na budúci rok takto budú mať navyše o sedemnásť percent 

viac ako bol rozpočet na tento rok.“ 

Vladimíra Legíňová: „Mestá však nesúhlasia. Aj im totiž rastú náklady. Predseda Únie miest 

Slovenska Richard Rybníček.“ 

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín, predseda Únie miest Slovenska: „V princípe je to strašne 

málo na to, aby sme nemuseli robiť tieto ťažké opatrenia, pretože v tom systéme stále chýba okolo 

pol miliardy eur.“ 

Vladimíra Legíňová: „Primátori navyše upozorňujú na nespravodlivosť, ktorej sa ale nevedia vyhnúť. 

Dane a poplatky musia zdvihnúť plošne. Rovnako obmedzenie služieb postihne plošne všetkých, aj 

tých, ktorí na vládne opatrenia nemajú nárok.“ 

[Späť na obsah.] 

 

 



25. Samosprávy reagujú na prorodinné opatrenia vlády 

[07.12.2022; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Vladimíra Legíňová / Marta Výbošteková] 

Marta Výbošteková, moderátorka: „Dvíhanie daní a poplatkov zo strany miest a obcí je už realitou. 

Samosprávy tak reagujú na prorodinné opatrenia vlády, ako je napríklad vyšší daňový bonus. V 

konečnom dôsledku totiž viac peňazí na výplatných páskach rodičov znamená menej peňazí v 

pokladniciach miest a obcí. Tristo miliónov, ktoré mestám a obciam odklepol ako pomoc minister 

financií, považujú za pseudokompenzáciu.“ 

Vladimíra Legíňová, redaktorka: „My sme to hovorili – odkazujú samosprávy ministrovi financií a 

poslancom, ale aj obyvateľom. Po ďalších prorodinných opatreniach, ktoré uberajú peniaze z 

mestských a obecných pokladníc, totiž prichádza dvíhanie daní a poplatkov a obmedzovanie služieb. 

Primátor Žiliny Peter Fiabáne.“ 

Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina: „Mesto Žilina dnes bojuje zhruba s nedostatkom peňazí na 

úrovni desať miliónov eur. Niečo chce vyriešiť formou pôžičky, potom je tam samozrejme úprava 

poplatku za odpad tak, aby sme boli aspoň na tej zákonnej potrebnej výške, a takisto sú tam 

upravované niektoré miestne dane a poplatky.“ 

Vladimíra Legíňová: „Zvyšovanie daní a poplatkov ohlásili už viaceré mestá. Medzi prvými Prešov. 

Primátor František Oľha.“ 

František Oľha, primátor mesta Prešov: „Predstavili sme občanom aj poslancom zvyšovanie hlavne 

poplatku za komunálne odpady, ktorý naozaj nebol dostatočne nastavený. Naozaj situácia, ktorá 

vznikla, a povinnosti, ktoré máme, a rast cien energie spôsobuje to, že nie sme schopní ufinancovať 

mesto.“ 

Vladimíra Legíňová: „Primátori vyčítajú vláde, že s nimi nekomunikuje a nekonzultuje žiadne z 

pripravovaných krokov, ktoré majú výrazný dosah na mestské a obecné rozpočty. Odpoveďou od 

ministerstva financií je konštatovanie, že samosprávam pridali tristo miliónov. Minister Igor 

Matovič.“ 

Igor Matovič, minister financií SR, predseda hnutia OĽaNO: „Hlavne neplatí to, že by sa znižoval 

príjem samospráv. A my sme sa dohodli dodatočných sto miliónov a dodatočných ešte dvesto 

miliónov kredit na energie. Samosprávy na budúci rok takto budú mať navyše o sedemnásť percent 

viac ako bol rozpočet na tento rok.“ 

Vladimíra Legíňová: „Mestá však nesúhlasia. Aj im totiž rastú náklady. Predseda Únie miest 

Slovenska Richard Rybníček.“ 

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín, predseda Únie miest Slovenska: „V princípe je to strašne 

málo na to, aby sme nemuseli robiť tieto ťažké opatrenia, pretože v tom systéme stále chýba okolo 

pol miliardy eur.“ 

Vladimíra Legíňová: „Primátori navyše upozorňujú na nespravodlivosť, ktorej sa ale nevedia vyhnúť. 

Dane a poplatky musia zdvihnúť plošne. Rovnako obmedzenie služieb postihne plošne všetkých, aj 

tých, ktorí na vládne opatrenia nemajú nárok.“ 

[Späť na obsah.] 

 

 



26. Primátori sa búria 

[07.12.2022; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Katarína Kováčiková / Andrea Pálfy Belányiová] 

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Budeme sa musieť pripraviť na zvyšovanie daní a poplatkov, 

či na menej služieb. Primátori hovoria o katastrofe. V pokladniciach chýbajú desiatky miliónov eur. 

Únia miest Slovenska dnes na rokovaní v Banskej Bystrici kritizovala opatrenia vlády, aj daňový 

bonus.“ 

Katarína Kováčiková, redaktorka: „Bez zvyšovania daní a poplatkov to vraj nepôjde. Samosprávam 

aktuálne chýbajú milióny.“ 

Peter Fiabáne, primátor Žiliny: „Mesto Žilina dnes bude zhruba s výpadkom alebo s nedostatkom 

peňazí na úrovni desať miliónov eur.“ 

František Oľha, primátor Prešova: „Nie sme schopní ufinancovať mesto. Ak sa rozhodne minister 

financií a vláda a parlament pomôcť rodinám takýmto spôsobom, že zvýši daňový bonus a zavedie 

nové bonusy, znamená to výpadok peňazí pre nás.“ 

Katarína Kováčiková: „Únii miest sa síce podarilo vyrokovať zhruba tristo miliónov eur, no opatrenia 

parlamentu považujú stále za nedostatočné a podľa primátorov to situáciu nerieši.“ 

Richard Rybníček, primátor Trenčína: „Pretože v tom systéme stále chýba okolo pol miliardy .“ 

Katarína Kováčiková: „Odrazí sa to napríklad na nedostupnosti sociálnych služieb, bude menej škôlok, 

horšie cesty, či zatvorené športoviská. Ohrozené sú europrojekty, pretože mestá nebudú mať peniaze 

na ich spolufinancovanie.“ 

Jozef Božik, primátor Partizánskeho: „Nás trápi to, že sme nútení robiť opatrenia, ktoré v konečnom 

dôsledku budú ľuďom ubližovať. Nepoznám európsku krajinu, ktorá by pomáhala rodinám tak, že 

bude brať samosprávam.“ 

[Späť na obsah.] 

 

 

28. Únia miest Slovenska s dočasnými kompenzáciami pre samosprávy nesúhlasí 

[07.12.2022; trend.sk; Správy; 14:33; TASR] 

Samosprávam síce pribudnú do rozpočtov stovky tisíc eur, ale pol miliardy im stále chýba. Obyvatelia 

sa tak zvyšovaniu daní a poplatkov v školách či v sociálnych službách nevyhnú 

Únia miest Slovenska nesúhlasí s dočasnými „kompenzáciami" pre samosprávy, ktoré vláda 

pripravovala na poslednú chvíľu. Samosprávam síce pribudnú do rozpočtov stovky tisíc eur, čo im 

umožní dýchať, ale pol miliardy im stále chýba. Obyvatelia sa tak zvyšovaniu daní a poplatkov v 

školách či v sociálnych službách nevyhnú. Konštatovali to v stredu primátori na brífingu v Banskej 

Bystrici. 

„V utorok (6. 12.) sme dostali mikulášsky balíček v podobe zvýšenia daňového bonusu na 140 eur 

mesačne, ktorý v nás vyvoláva istú pachuť. Prejavujeme nespokojnosť s negatívnymi dosahmi 

legislatívy na naše rozpočty s tým, ako vláda s nami „komunikuje“, ako dokáže prijímať rozhodnutia v 

skrátených konaniach bez analýz finančných dosahov na samosprávy. Sú to rozhodnutia, ktoré ani 

navzájom medzi ministerstvami nie sú koordinované. Pri obrovskom náraste cien energií, rekordnej 



inflácii a zdražovaniu vytvárajú obrovský tlak na naše rozpočty,” reagoval viceprezident ÚMS a 

primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. V prípade Banskej Bystrice 140-eurový daňový bonus znamená 

dosah na rozpočet vo výške 4,43 milióna eur. 

Ako Nosko zdôraznil, od vlády žiadajú otvorený partnerský dialóg a aktívnu komunikáciu, nie diktát. 

Podľa neho mestské rozpočty majú byť vyrovnané, samosprávy ich musia v procesne krátkom čase 

pripraviť a rešpektovať pritom na poslednú chvíľu schválenú legislatívu. 

„Vláda zvyšuje schodky našich rozpočtov a to v čase, keď sa samosprávy nevedia vyrovnať s dosahmi 

energetickej, inflačnej krízy a ďalšími legislatívnymi zmenami," dodal viceprezident ÚMS s tým, že 

také postupy možno považovať za porušenie Európskej charty miestnej samosprávy. 

Ako konštatoval prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček, „keby sa platforma v OĽaNO 

nevzbúrila v parlamente, sme ešte v katastrofálnejšej situácii ako teraz". 

„Samosprávy ešte dostanú spolu okolo 300 miliónov eur, čo nám umožní nejako to ťahať, dýchať, ale 

je to strašne málo na to, aby sme nemuseli robiť ťažké opatrenia pre občanov," dodal. 

 

https://www.trend.sk/spravy/unia-miest-slovenska-docasnymi-kompenzaciami-pre-samospravy-

nesuhlasi 

[Späť na obsah.] 

 

 

29. Únia miest s dočasnými kompenzáciami pre samosprávy nesúhlasí, chýba im pol miliardy 

[07.12.2022; hnonline.sk; HN24.sk; 14:03; TASR] 

Únia miest Slovenska nesúhlasí s dočasnými “kompenzáciami” pre samosprávy, ktoré vláda 

pripravovala na poslednú chvíľu. Samosprávam síce pribudnú do rozpočtov stovky tisíc eur, čo im 

umožní dýchať, ale pol miliardy im stále chýba. 

Obyvatelia sa tak zvyšovaniu daní a poplatkov v školách či v sociálnych službách nevyhnú. 

Konštatovali to v stredu primátori na brífingu v Banskej Bystrici. 

“V utorok sme dostali mikulášsky balíček v podobe zvýšenia daňového bonusu na 140 eur mesačne, 

ktorý v nás vyvoláva istú pachuť. Prejavujeme nespokojnosť s negatívnymi dosahmi legislatívy na 

naše rozpočty s tým, ako vláda s nami ”komunikuje“, ako dokáže prijímať rozhodnutia v skrátených 

konaniach bez analýz finančných dosahov na samosprávy. Sú to rozhodnutia, ktoré ani navzájom 

medzi ministerstvami nie sú koordinované. Pri obrovskom náraste cien energií, rekordnej inflácii a 

zdražovaniu vytvárajú obrovský tlak na naše rozpočty,” reagoval viceprezident ÚMS a primátor 

Banskej Bystrice Ján Nosko. 

V prípade Banskej Bystrice 140-eurový daňový bonus znamená dosah na rozpočet vo výške 4,43 

milióna eur. 

Ako Nosko zdôraznil, od vlády žiadajú otvorený partnerský dialóg a aktívnu komunikáciu, nie diktát. 

Podľa neho mestské rozpočty majú byť vyrovnané, samosprávy ich musia v procesne krátkom čase 

pripraviť a rešpektovať pritom na poslednú chvíľu schválenú legislatívu. 

https://www.trend.sk/spravy/unia-miest-slovenska-docasnymi-kompenzaciami-pre-samospravy-nesuhlasi
https://www.trend.sk/spravy/unia-miest-slovenska-docasnymi-kompenzaciami-pre-samospravy-nesuhlasi


“Vláda zvyšuje schodky našich rozpočtov a to v čase, keď sa samosprávy nevedia vyrovnať s dosahmi 

energetickej, inflačnej krízy a ďalšími legislatívnymi zmenami,” dodal viceprezident ÚMS s tým, že 

také postupy možno považovať za porušenie Európskej charty miestnej samosprávy. 

Ako konštatoval prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček, “keby sa platforma v OĽANO 

nevzbúrila v parlamente, sme ešte v katastrofálnejšej situácii ako teraz”. 

“Samosprávy ešte dostanú spolu okolo 300 miliónov eur, čo nám umožní nejako to ťahať, dýchať, ale 

je to strašne málo na to, aby sme nemuseli robiť ťažké opatrenia pre občanov,” dodal. 

 

https://hnonline.sk/hn24/96054983-unia-miest-s-docasnymi-kompenzaciami-pre-samospravy-

nesuhlasi-chyba-im-pol-miliardy 

[Späť na obsah.] 

 

 

30. Mestá a obce obmedzujú služby a dvíhajú dane 

[07.12.2022; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marta Výbošteková / Juraj 

Mikula] 

Juraj Mikula, moderátor: „My sme to hovorili. Odkazujú samosprávy ministrovi financií, poslancom 

a tiež obyvateľom. Po ďalších prorodinných opatreniach, ktoré uberajú peniaze z mestských 

a obecných pokladníc, totiž prichádza dvíhanie daní a poplatkov a obmedzovanie služieb. Podľa 

primátorov je to nespravodlivé, lebo dane musia zdvihnúť plošne, a teda aj tým skupinám, ktorým 

vládne opatrenia nepomáhajú.“ 

Marta Výbošteková, redaktorka: „Len predchvíľou skončilo rokovanie zástupcov Únie miest 

Slovenska v Banskej Bystrici a výstup je jednoznačný – mestá sú nespokojné. Vláda s nimi 

nekomunikuje a nekonzultuje žiadne z pripravovaných krokov, ktoré majú výrazný dopad na mestské 

a obecné rozpočty. Napríklad pre niečo vyše 20-tisícové okresné mesto Partizánske to znamená 

mínus 2 milióny 400-tisíc eur. Primátor Jozef Božík.“ 

Jozef Božík, primátor, Partizánske: „To znamená, že už vieme, že 2,4 milióna začíname nový rok 2023 

s mínusom. K čomu to bude viesť? K tomu, že zavádzame vyššie dane a poplatky.“ 

Marta Výbošteková: „Medzi prvými ohlásili dvíhanie poplatkov za odpad v Prešove. Rovnako škrtajú 

dotácie, obmedzujú plány na kultúru a šport. Primátor František Oľha.“ 

František Oľha, primátor, Prešov: „Ja len na doplnenie čísiel poviem, že včera sme ukončili 

elektronickú aukciu na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu, ktorá 

musí fungovať v riadne fungujúcom meste, a znamená to pre nás ďalších 600-tisíc eur navýšenie 

oproti súčasným cenám. Naozaj, musíme reálne pristúpiť kvôli opatreniam vlády a kvôli daňovému 

bonusu.“ 

Marta Výbošteková: „Predseda Únie miest Slovenska Richard Rybníček povedal, že 300 miliónov, 

ktoré sa im podarilo vyrokovať s vládou, teda 100 miliónov do rozpočtov a 200 miliónov na energie, 

im pomôže sa len nadýchnuť, ale v žiadnom prípade to neznamená rozvoj miest a obcí.“ 

https://hnonline.sk/hn24/96054983-unia-miest-s-docasnymi-kompenzaciami-pre-samospravy-nesuhlasi-chyba-im-pol-miliardy
https://hnonline.sk/hn24/96054983-unia-miest-s-docasnymi-kompenzaciami-pre-samospravy-nesuhlasi-chyba-im-pol-miliardy


Richard Rybníček, predseda Únie miest Slovenska: „A v princípe je to, nazvem to, že strašne málo na 

to, aby sme nemuseli robiť tieto ťažké opatrenia, pretože v tom systéme stále chýba okolo pol 

miliardy eur.“ 

Marta Výbošteková: „Preto tieto kompenzácie označili samosprávy za pseudoriešenie. Navyše 

upozorňujú na nespravodlivosť, ktorej sa ale nevedia vyhnúť. Dane a poplatky musia zdvihnúť plošne. 

Rovnako obmedzenie služieb postihne plošne všetkých, aj tých, ktorí na vládne opatrenia nemajú 

nárok. Reakcie vlády na výhrady samospráv prinesieme v ďalších spravodajských blokoch.“ 

 


