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Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Minister financií začal s predstaviteľmi 
Bratislavy a Košíc diskutovať o tom, ako by mala vyzerať reforma samosprávy. Podľa 
predbežnej vízie Slovenska je naplánovaná na rok 2022. Najdôležitejším míľnikom je 
prerozdelenie kompetencií medzi mestské časti a magistrát. Jasnejšie pravidlá majú priniesť 
úsporu peňazí a obyvateľom lepšie služby. Mestské časti sa rušiť nebudú.“ 

Barbora Šišoláková, redaktorka: „Pôvodný zámer zrušiť mestské časti vyvolal medzi 
starostami najviac emócií. Podľa plánu obnovy, ktorý predstavil rezort financií, by mali byť od 
roku 2022 naše dve najväčšie mestá riadené už iba magistrátom. Po spoločnej diskusii však 
minister Eduard Heger potvrdil, že mestské časti budú zachované a ich kompetencie by sa 
mali len upraviť.“ 

Eduard Heger, minister financií (OĽaNO): „Aby sme hľadali tú nákladovú efektívnosť, aby 
sme občanovi ponúkli za to jeho euro, ktoré zaplatí na daniach, vyššiu efektivitu.“ 

Barbora Šišoláková: „Inými slovami, reforma by mala napríklad zjednodušiť nahlásenie 
zmeny trvalého bydliska v rámci mesta. Doteraz bola žiadosť viazaná na mestskú časť, kde 
jej občan chce bývať. Služby by mali byť prístupnejšie aj v iných oblastiach.“ 

Eduard Heger: „Týka sa to napríklad aj materských škôl, ktoré je zatiaľ ešte stále stanovené 
podľa myslím, že trvalého pobytu v mestskej časti, ale nie vždy je to možno pre toho daného 
občana výhodné mať to dieťa v mestskej časti, kde býva. Možno by mu vyhovovalo mať ho v 
mestskej časti, kde pracuje.“ 

Marcel Vrchota, starosta MČ Košice-Západ: „Bavíme sa najmä o údržbe verejnej zelene, 
bavíme sa takisto o opravách ciest a chodníkov, vyberanie dane za psa, detské ihriská. Je to 
hlavne o tom, že kto má tieto veci na starosti, keď vznikne niekde neporiadok, prirodzene sa 
obyvatelia obracajú na mestskú časť.“ 

Matúš Vallo, primátor Bratislavy (nezávislý): „Dohodli sme, že sa vytvoria pracovné skupiny. 
Nám bude záležať na pracovnej skupine, ktorá bude hovoriť o kompetenciách a samozrejme, 
náš obľúbený evergreen, a to je financovanie hlavného mesta.“ 

Barbora Šišoláková: „Rezort financií chce do diskusie o reforme samosprávy najbližšie 
zapojiť aj Združenie miest a obcí, ako aj Úniu miest.“ 


