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Predstavitelia samospráv veria, že vláda vykompenzuje príjmy, o ktoré prídu prijatím 
päťstomiliónového sociálneho balíčka. Predseda Únie miest zároveň upozornil, že obedy 
v školách budú stáť viac, ako rodičia získajú na sľúbenom zvýšenom daňovom bonuse. Ak 
vláda výpadky v miestnych rozpočtoch nevynahradí, predstavitelia samospráv sa postavia 
pred parlament. 
Lucia Nagyová, redaktorka: 
Experiment pripravený o nás bez nás – takto reagovala Únia miest Slovenska na vládny 
sociálny balíček. V prípade zavedenia bezplatnej MHD u detí, študentov, seniorov a ZŤP 
vláda priamo zasiahla do vlastných kompetencií samospráv. Skonštatoval predseda Únie 
Richard Rybníček. Výpadky budú rátať v miliónoch, no sami ich nezvládnu vykryť. Navyše 
v niektorých mestách už roky jazdia seniori zadarmo. 
Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska: 
Pokiaľ štát povie, že jazdite zadarmo, ale to nezaplatí, tak vám garantujem, že tí ľudia 
nebudú jazdiť vôbec, pretože sa ten systém mestskej hromadnej dopravy v tých mestách a 
v tých krajoch zlikviduje. 
Lucia Nagyov: 
Autobusy zadarmo majú pomôcť v regiónoch, kde vlaková doprava nie je dostupná. 
Predseda Smeru-SD Robert Fico. 
Robert Fico, poslanec Národnej rady SR, predseda strany (Smer-SD): 
Matovič rozprával, ale ja som mu dohromady nič nerozumel. Pretože možno majú politicky 
nejaké veci dohodnuté, ale evidentne to nemajú dohodnuté do detailov. 
Lucia Nagyová: 
Minister dopravy Andrej Doležal je v otázke financovania zatiaľ zdržanlivý. 
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR (nom. Sme rodina): 
To znamená v cestnom zákone my sme neriešili financovanie, my sme riešili len úpravu 
tarify, respektíve povinnosť pre samosprávy, aby zaviedli tarifu s bezplatnou sadzbou pre 
dôchodcov, ZŤP a študentov. 
Lucia Nagyová: 
S financovaním týchto zliav pre vybrané skupiny cestujúcich ministerstvo počíta. Rezort 
financií to uvádza v stanovisku s tým, že zatiaľ je vraj predčasné hovoriť o detailoch. Ďalšie 
opatrenie – zvýšenie daňového bonusu na dieťa namiesto obedov zadarmo, bude 
znamenať výpadok v miestnych rozpočtoch dvestopäťdesiat miliónov eur. Vláda podľa 
nezaradeného poslanca Petra Pellegriniho zanedbáva pomoc našej ekonomike, vďaka 
čomu by mohla stúpnuť nezamestnanosť. 
Peter Pellegrini, podpredseda Národnej rady SR (nezaradený): 
A týchto veľmi veľa ľudí tým pádom nebude môcť požiadať o daňový bonus, keďže nebudú 
mať prácu a nebudú mať ani z akej dane z fyzických osôb si odpočítať svoju povinnosť. 
Lucia Nagyová: 
V prípade zavedených bezplatných obedov samosprávy navyše investovali nemalé 
peniaze do modernizácie svojich kuchýň. Riaditeľ INEKO Peter Goliaš skonštatoval, že 
existovali lepšie možnosti, ako podporiť ľudí ohrozených chudobou či krízou. 
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