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BELUŠA y Podľa názoru odborníka na samosprávy Michala Kaliňáka zo Združenia 
miest a obcí Slovenska by si každý obyvateľ mal uvedomiť, že žije v komunite, v ktorej 
dostáva verejné služby a mnohé sa neplatia priamo, ale aj nepriamo, napríklad cez 
podielové dane. 
„Sme svedkami nárastu požiadaviek na kapacity materských a základných škôl, ale aj na 
služby v rámci sociálnej politiky. Preto benefitom môže byť napríklad prednostné 
umiestnenie obyvateľov s trvalým pobytom v predškolských a školských zariadeniach, v 
domovoch sociálnych služieb, pri nastavení parkovacej politiky a podobne,“ uviedol 
Kaliňák. Dodal, že prímestské bývanie spôsobené nekoordinovaným investičným 
rozvojom spôsobuje viac problémov a nárast výdavkov, ako sa môže na prvý pohľad javiť, 
a to práve s tým, ak samospráva nemá dostatočné kapacity cestnej infraštruktúry, 
vodovodu, kanalizácie, alebo čističky odpadových vôd, ktoré boli kapacitne dimenzované 
na nižší počet obyvateľov, ako je ten, ktorý spôsobila rýchla výstavba. Tento problém je 
výrazný v oblastiach, ktoré boli developersky mimoriadne atraktívne a rýchla výstavba 
spôsobila sprievodné problémy vo vzťahu ku kvalite a rozsahu verejných služieb. 
„Práve preto by samosprávy mali detailnejšie sledovať populačný vývoj aj mobilitu 
obyvateľov,“ dodal Kaliňák. 
Príklad z praxe Aké nástroje môžu samosprávy využiť, ak nechcú diskriminovať 
starousadlíkov, a zároveň nedokážu poskytnúť výrazné finančné zvýhodnenia, sme sa 
opýtali Jany Červenákovej, riaditeľky kancelárie Únie miest Slovensk. 
„V súčasnosti má samospráva pomerne obmedzený priestor na riešenie. 
Jedným z nich je v rámci zákona prioritne poskytovanie služieb starousadlíkom, resp. 
občanom, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Napríklad prístup k parkovaniu, predškolským 
zariadeniam či k iným službám.“ Ako príklad uviedla bratislavskú mestskú časť Petržalka, 
kde zavedenie parkovacej politiky s prioritizáciou „starousadlíkov“ 
viedlo k nárastu počtu obyvateľov. 
Legislatívne zmeny Trend budovania satelitných sídlisk v obciach neďaleko 
priemyselných centier dospel do štádia, kedy je potrebné, aby s ním počítala aj legislatíva. 
„Podľa našich informácií pripravuje aktuálne ministerstvo financií novelu daňových 
zákonov, predpokladáme, že to bude jeden z podnetov, ktoré sa tam budú riešiť,“ dodala 
Červenáková. 
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