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Samosprávy a vyššie územné celky dostanú bezúročnú finančnú pomoc na kompenzáciu výdavkov na 

dani z príjmov fyzických osôb. Pre obce a mestá sú totiž kľúčové financie, ktoré im štát posiela z 

vyzbieraných daní z príjmu. Tie však koronakríza znížila. Samosprávy majú na pôžičky rozdielne 

názory. Výpadok dane z príjmov predstavuje podľa prognózy ministerstva financií pri obciach viac ako 

stodvadsaťjeden miliónov eur a pri vyšších územných celkoch približne päťdesiatdva miliónov eur. 

Lucia Nagyová, redaktorka: 

Zaplátať diery v miestnych rozpočtoch obcí a krajov v dôsledku výpadkov na dani z príjmov fyzických 

osôb, známych ako podielové dane, pomôže štát vynahradiť prostredníctvom pôžičiek. Nie 

všetky samosprávy o ne ale môžu požiadať. Podmienkou je ich finančná kondícia. Nesmú byť príliš 

zadlžené či v nútenej správe. Žiadať ju môžu na ministerstve financií potom, čo návrh schvália jednotlivé 

zastupiteľstvá. Pôjde o sumu maximálne vo výške výpadku z dane príjmov za tento rok. Prvú splátku by 

mali uhradiť od roku 2024. Vysvetľuje minister financií Eduard Heger. 

Eduard Heger, minister financií SR (OĽaNO): 

Myslíme si, že toto je férové, o to viac, že samosprávy sú z hľadiska ich verejných financií omnoho v 

lepšom stave ako samotný štát. Ale štát ako väčší celok má výhodnejšie možnosti pôžičky, takže sme 

im ich chceli poskytnúť ako, ako pomoc. 

Lucia Nagyová: 

Pripomenul, že štát nie je pokladnicou pre samosprávy, ale rovnocenným 

partnerom. Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček vníma pôžičku 

ako kompromis s prijateľnými podmienkami. Mesto ju plánuje využiť, keďže výpadky ráta za viac ako 

milión dvestotisíc eur. 

Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska, primátor Trenčína: 

Pôžička nám umožní v tomto roku udržať tie služby na takej úrovni, ako sme chceli. Zvládneme údržbu 

komunikácií, čistotu v meste, za tieto peniaze napríklad opravíme časť šatní a ošetrovní na Zimnom 

štadióne Pavla Demitru. 

Lucia Nagyová: 

Predstavy Združenia miest a obcí Slovenska podľa výkonného podpredsedu Jozefa Turčányho neboli 

naplnené. Navrhovali totiž priame dotácie. 

Jozef Turčány, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska: 

Táto pomoc podľa nášho názoru mala byť realizovaná iným spôsobom. My sme očakávali, že bude 

realizovaná plošne, na hlavu občana, tak ako v Českej republike. 

Lucia Nagyová: 

Na stole je preto otázka reformy samosprávy, vrátane daňového mixu, podľa ktorého 

by samosprávy neboli závislé iba na jednom príjme z dane fyzických osôb. Analytik SAV Viliam Páleník 

upozorňuje, že reforma bude náročná. 

Viliam Páleník, analytik Slovenskej akadémie vied: 

V čase takejto koronakrízy nie je možné, aby sa robila reforma, na ktorú by nikto nedoplatil. To je 

jednoducho nereálne. 

Lucia Nagyová: 

Minister financií dodal, že už pracujú na prípravných fázach, aby mohli zladiť pohľady so 

samosprávnymi združeniami. 
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