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Zástupcovia Únie miest Slovenska vrátane primátora Partizánskeho Jozefa Božika majú za sebou 
rokovania s predstaviteľmi ministerstiev školstva aj financií. Účelom týchto stretnutí bolo tlmočenie 
problémov, ktoré v súčasnej situácii trápia samosprávy a nájsť vhodné spoločné riešenia. 
Rezort školstva samosprávam prispeje 90 miliónmi eur Prezident Únie miest Richard Rybníček, 
primátor Košíc Jaroslav Poláček, splnomocnenec primátora Bratislavy Bruno Konečný a primátor 
Partizánskeho Jozef Božik sa stretli s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu v piatok 1. mája. 
Bavili sa o príprave nových legislatívnych úprav, kde požadovali, aby predstavitelia Únie miest boli 
zastúpení v jednotlivých pracovných skupinách ministerstva školstva, ktoré riešia viacero závažných 
problémov súvisiacich s koronakrízou. 
„Minister Gröhling s touto požiadavkou súhlasil, pretože si uvedomuje, 
že Únia miest Slovenska reprezentuje päťdesiatku samospráv, kde žije polovica obyvateľov tohto 
štátu,“ prezradil primátor Jozef Božik. Jedným z hlavných cieľov rokovania však bolo zaistiť pomoc pri 
veľkých výpadkoch podielových daní, z ktorých mestá financujú originálne kompetencie na úseku 
školstva. „Zatiaľ to ešte nie je sprocesované, ale môžem prezradiť, že minister vyjednal u 
podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu a tá následne v Európskej komisii, že 90 
miliónov eur by malo byť použitých na predškolské zariadenia, respektíve materské školy, čo by do 
istej miery pomohlo vykryť časť veľkého výpadku v podielových daniach,“ uviedol primátor Božik. 
Mestá budú musieť ešte viac šetriť V pondelok 4. mája sa Richard Rybníček, primátor Jozef Božik, 
primátorka Zvolena Lenka Balková a riaditeľ finančnej sekcie hlavného mesta Bratislava Matúš Lupták 
zúčastnili rokovania na ministerstve financií. Šéf rezortu Eduard Heger však musel byť práve v tom 
čase na koaličnej rade, preto ho zastúpil štátny tajomník Ľuboš Jančík. Aj v tomto prípade bolo 
hlavným cieľom stretnutia vyjednať čo možno najväčšiu peňažnú pomoc pre samosprávy. 
Najoptimistickejšia prognóza rezortu financií predpokladá, že všetky obecné, mestské aj 
krajské samosprávy dohromady prídu o 220 miliónov eur, pričom približne v druhej polovici júna by sa 
mal tento odhad výpadku opäť upresňovať. Hlavnou požiadavkou, s ktorou vystúpili 
predstavitelia Únie miest, bolo, aby štát vykryl celých 100 % plánovaných podielových daní pre tento 
rok. Pomoc v danej výške ale v tejto situácii nebude možná, ministerstvo financií však deklarovalo 
záujem sa sčasti spolupodieľať na parciálnom dofinancovaní výpadku peňazí v mestských kasách. „Na 
tú stratu sa budeme musieť poskladať všetci. Preto sme aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva 12. 
mája schválili zmeny rozpočtu, do ktorých je zahrnuté výrazné krátenie dotácií do športu či kultúry, 
zrušenie Mestského participatívneho rozpočtu či Fondu na podporu tematického vzdelávania,“ 
zdôraznil Jozef Božik. Ďalej dodal, že mesto má vďaka týmto opatreniam už teraz vo svojom 
virtuálnom rozpočte ušetrených 178-tisíc eur. K ďalšiemu šetreniu prispelo tiež zníženie platu 
primátora a pohyblivej časti svojho platu sa vzdal aj hlavný kontrolór mesta Dušan Beduš. 
Partizánske chce aj ďalej investovať do rozvoja Pomoc so zvládnutím finančnej krízy môže 
predstavovať aj skutočnosť, že mesto dlhodobo zodpovedne hospodárilo a nie je príliš zadlžené. Štát 
dal samosprávam do rúk núdzový nástroj v rámci zmeny zákona o rozpočtových pravidlách. Na 
základe toho môže radnica výnimočne použiť prostriedky zo svojho rezervného fondu aj na prevádzku 
mesta. „Avšak ľudovo povedané, použiť tieto peniaze na prevádzku znamená ich prejesť a osobne si 
myslím, že ľudia chcú vidieť aj investície. Toto mesto som zdedil s obrovským modernizačným dlhom, 
ktorý je aj napriek vykonaným investíciám od roku 2011 stále veľký,“ hovorí primátor Božik. V meste v 
súčasnosti už prebieha rekonštrukcia chladenia na zimnom štadióne, modernizácia budovy ZŠ 
Radovana Kaufmana či budovanie modernej triediacej linky na odpad v areáli bývalých ZDA. „V tomto 
roku však ľudia očakávajú, že budú dokončené aj chodníky popri ceste II/579, rekonštrukcia mostného 
objektu cez rieku Nitru od Štrkovca smerom na Šípok, potrebujeme vybudovať nové parkoviská na 
Malinovského ulici či Malej okružnej a takto môžem pokračovať menovať ďalej, čiže preto je potrebné 
aj investovať,“ dodal primátor. 

 


