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Chceme zmenu v Partizánskom  

Únia miest Slovenskej republiky je zoskupenie samospráv, ktoré reprezentuje všetky krajské, veľkú 
časť okresných, ako aj menšie mestá s dohromady viac ako 2,5 milióna obyvateľmi Slovenskej 
republiky. Sú to centrá diania s najväčšou koncentráciou hospodárskeho a kultúrno-spoločenského 
života. Je teda jasné, že momentálne čiastočné utlmenie ekonomiky za účelom ochrany verejného 
zdravia pripraví o peniaze aj mnohé mestské pokladnice. 
O riešení tejto situácie, ako aj potrebe silnejšieho zastúpenia vo vedení krajiny rokovalo prezídium Únie 
miest 15. apríla v Banskej Bystrici. „Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, sme si vymieňali 
informácie ohľadne zavádzania opatrení, ktoré vykonávali jednotlivé mestá a zhodli sme sa na tom, že je 
mimoriadne dôležité, aby Únia miest mala svoje zastúpenie v Ústrednom krízovom štábe Slovenskej 
republiky a bola prítomná aj na rokovaniach vlády SR,“ uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik. 
Jednotlivé mestá by mali mať zastúpenie aj v krízových štáboch na úrovni okresných úradov. Zároveň 
únia pripravila tím ľudí, ktorý bude rokovať s ministrom financií. Je zložený z finančného odborníka a 
troch primátorov, medzi ktorých patrí aj Jozef Božik. Únia miest má tiež záujem o to, aby štát finančne 
pomohol aj samosprávam, rovnako, ako to robí v prípade súkromných firiem a podnikateľov. Mestá 
samé osebe patria medzi veľkých zamestnávateľov a mnohé úlohy, ktoré pre ne vyplývajú z rozhodnutí 
Ústredného krízového štábu SR, sú nerealizovateľné bez pomoci štátu. „Aj preto je veľmi prínosné, že 
prezident Únie miest Richard Rybníček sa medzičasom už stal stálym členom krízového štábu a 
môže mu tlmočiť dôvody, prečo tieto úlohy nevedia zvládnuť samotné mestá,“ hovorí primátor Božik. 
Dotácie sa budú krátiť Jedným z účinných riešení, ako udržať chod samospráv pri živote, je krátenie 
dotácií pre šport, kultúru, občianske združenia či mestské organizácie. Primátor Partizánskeho už 
rozhodol o viazaní časti rozpočtových prostriedkov tak, aby sa mesto aspoň 
sčasti pripravilo na prepad podielových daní. Prvým z ekonomických opatrení primátora bolo aj ďalšie 
zníženie jeho platu o 35 % pohyblivej časti a ušetrené peniaze boli poskytnuté na riešenie situácie 
ohľadne COVID-19. 
Nakúpili sa z nich ochranné rúška, dezinfekcia, vybavenie na jej aplikovanie pre dobrovoľný hasičský 
zbor či dezinfekčný tunel pred vstupom do zariadenia sociálnych služieb. „Pokiaľ ide o výpadok 
podielových daní, v prípade Partizánskeho Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uverejnila tri varianty. 
Ten prvý najmiernejší variant z hľadiska mesačnej krízy hovorí o výpadku viac ako pol milióna eur, 
stredný variant je na úrovni 1 350 000 eur, no a ten najhorší predpokladá výpadok vo výške až 2,3 
milióna eur. Keď si zoberieme, že mesto má v podobe podielových daní dostať 8,6 milióna eur, tak v 
prípade toho najhoršieho scenára prídeme až o 26 % z tejto sumy,“ 
prezradil primátor Božik. Bude dôležité, aby hlavne občania, ale aj zamestnanci mesta a mestských 
organizácií boli v kontexte svojich požiadaviek veľmi trpezliví, zhovievaví a chápali, že tempo realizácie 
investícií v Partizánskom, na aké boli doteraz zvyknutí, sa v najbližších mesiacoch až rokoch 
pravdepodobne výrazne spomalí. 
Solidaritu už prejavil aj Folklórny súbor Jánošík senior, ktorý sa rozhodol vzdať sa svojej dotácie v jej 
plnej výške, aby tiež pomohol ušetriť samospráve peniaze. 
Záleží im aj na školstve Únia miest SR si za cieľ kladie aj dosiahnutie dofinancovania originálnych 
kompetencií v oblasti školstva, ktoré sú tiež súčasťou podielových daní samospráv. 
„Práve výpadok z hlavného zdroja príjmov miest ohrozí existenciu originálnych kompetencií v oblasti 
materských škôl, školských klubov detí alebo školských kuchýň či jedální. Tým, že nechceme na 
fungovanie a kvalitu týchto zariadení siahať a chceme ju zachovať, ideme na samostatné rokovanie s 
ministrom školstva, kde budeme prítomní ako dvojčlenná delegácia spolu s primátorom Trenčína a 
prezidentom Únie miest Richardom Rybníčkom,“ 
dodal primátor Božik. Toto rokovanie sa udialo vo štvrtok 30. apríla. 
Zastúpenie Únie miest SR v zložení primátorov Trenčína, Partizánskeho a primátorky Zvolena sa v 
pondelok 4. mája stretlo aj s ministrom financií Eduardom Hegerom, s ktorým diskutovali o otázke 
pomoci štátu mestám a územným samosprávam či možnosti dofinancovania výpadkov z podielových 
daní. O výsledkoch oboch rokovaní vás budeme informovať v nasledujúcom vydaní novín Tempo. 

 


