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Jakub Mitter, moderátor: 
„Ministerstvo financií otvára diskusiu o reforme samosprávy, ktorú predstavilo v pláne 

Moderné a úspešné Slovensko. V rámci nej sľubuje efektívnosť v usporiadaní a riadení 
samospráv, znížení nákladov, ale aj 300 až 350 miliónov eur ročne na zelený rozvoja 
digitalizáciu miest a obcí. Opozícia i Združenie miest a obcí majú výhrady, a to najmä k 
pôvodnému zámeru rezortu zrušiť mestské časti v Bratislave a v Košiciach.“ 

Petra Podhorcová, redaktorka: 
„Minister financií Eduard Heger však tvrdí, že mestské časti sa rušiť nebudú. Kľúčové je 

podľa neho nanovo prerozdeliť kompetencie samospráv i mestských častí. Cieľom má byť 
uľahčiť život občanom a dosiahnuť väčšiu efektivitu aj úsporu nákladov.“ 

Eduard Heger, minister financií: 
„V nejakej mestskej časti býva a v inej mestskej časti pracuje. Ale na to, aby niektoré veci 

mohol vybaviť, musí vybaviť počas pracovnej doby vo svojej mestskej časti, kde býva. 
Rozprávali sme aj o tom, akým spôsobom tieto služby sprístupniť možno aj po celom meste 
tak, aby mohol vybaviť veci v inej mestskej časti tam, kde pracuje.“ 

Petra Podhorcová: 
„Aj keď minister financií tvrdí, že nejde o rušenie mestských častí, plán Moderné a úspešné 

Slovensko tento návrh priamo obsahuje. Podľa bývalého primátora Košíc Richarda Rašiho z 
Hlasu-SD, by diskusia nemala byť o rušení mestských častí, ale o ich redukcii. Tvrdí, že 
rozhodovať by o nej nemalo ministerstvo, ale samotné mestá.“ 

Richard Raši, exprimátor mesta Košice: 
„Toto je zhodná cesta, ktorá zabezpečí chod mesta tak, ako si rozhodnú poslanci mesta a 

mestských častí a zároveň zníži náklady administratívne na prevádzku.“ 
Petra Podhorcová: 
„Hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák sa k redukcii mestských častí i k prehodnoteniu ich 

kompetencií prikláňa.“ 
Michal Kaliňák, hovorca ZMOC: 
„Tu vidíme aj spôsob na to, aby Bratislava bola povýšená na štatút vyššieho územného 

celku. Dôležité je aj to, aby bol prijatý aj zákon o financovaní mesta Košice, pretože máme na 
Slovensku iba dve metropoly a tie si zaslúžia lepšie postavenie ako majú doposiaľ.“ 

Petra Podhorcová: 
„Viktor Nižňanský, riaditeľ Komunálneho a výskumného poradenského centra, je voči plánu 

rozdeliť kompetencie miest a obcí skeptický. Úsporu peňazí to podľa neho neprinesie.“ 
Viktor Nižňanský, riaditeľ Komunálneho a výskumného poradenského centra: 
„My tu žijeme v takej fixnej predstave, že keď začneme násilne zlučovať obce, že dôjde k 

úsporám. Podľa štúdií, ktoré som ja videl zo zahraničia, sú tie úspory minimálne, skôr naopak, 
mnohokrát rastú výdavky na tej lokálnej úrovni. Omnoho lepšie je hľadať rôzne motivačné 
mechanizmy na to, aby tie obce spolupracovali.“ 

Petra Podhorcová: 
„Rezort financií chce reformu zrealizovať do najbližších komunálnych volieb v roku 2022. 

Diskutovať o nej plánuje aj so ZMOS-om a Úniou miest Slovenska. 
Petra Podhorcová, RTVS.“ 

 


