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Memorandum o spolupráci

Záväzok vlády 
Do 30. 4. 2010 vyriešiť finančný dopad súčasných
opatrení na rozpočty miest a obcí po roku 2010
Náš návrh systémových opatrení
- odovzdanie 6,2% podielu DPFO obciam a VÚC- odovzdanie 6,2% podielu DPFO obciam a VÚC
- uvoľnenie rozpočtových pravidiel
- zrušenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej 

správy
- viac právomocí v regionálnej politike
- realizácia komunálnej reformy



Koncepcia modernizácie
Akceptácia našich pripomienok
• materiál sa nezaoberá aplikáciou modernej verejnej správy 

na miestnu úroveň, ale sa prioritne sústreďuje na riešenie 
preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy,

• cieľom vraj nie je odobrať obciam kompetencie, pritom sa 
v materiály tvrdí, že malé obce nie sú schopné plniť 
zverené úlohy,

• chybou materiálu je, že sa nezaoberá možnosťou 
zlučovania obcí,

• chybou materiálu je, že sa nezaoberá možnosťou 
zlučovania obcí,

• súhlasí, že bolo potrebné zaoberať sa prerozdelením 
kompetencií,

• odstupuje od myšlienky vytvárania centier efektívneho 
výkonu kompetencií agend a akceptuje využitie SOU,

• vyňatie riešenie sociálneho zabezpečenia zvolených 
predstaviteľov miestnej samosprávy z koncepcie

• odstupuje od financovania centier zmenou vzorca 
prerozdeľovania dane z príjmov fyzických osôb 



Odhad dopadov na členské mestá Únie



Možné proti krízové opatrenia
- dve možnosti : zvýšenie daňového zaťaženia alebo 

obmedzenie výdavkov
Príjmy 
- zvýšenie podielu miest na DPFO (+ 7%)
- zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností (EÚ 2-4x vyššie)
Výdavky
- miestna politika odmeňovania,- miestna politika odmeňovania,
- motivácia  k vnútornej úspore
- prehodnotenie dodávateľských zmlúv, outsourcing
- verejné obstarávanie (aukcie)
- reštrukturalizácia dlhovej služby, leasing
- náprava nespravodlivosti (BA, KE), cesty II. a III. tr.
- ................... 



Benchmarking miest

• Oslovenie miest 01- 04/2009
• Dohoda o spolupráci s VŠEMvs 02 -04/2009
• Úvodné partnerské stretnutie 05/2009
• Úprava domén a ukazovateľov 06/2009• Úprava domén a ukazovateľov 06/2009
• Zber údajov 07-09/2009
• Validácia + porady miest 09/2009
• Konferencia 11/2009
• Publikácia 12/2009
• Workshopy 09-12/2009



Komunálna reforma

Partneri
VŠEMaVS Bratislava
FVS UPŠ Košice
KVaPC Piešťany

Výstup
Návrh modelu 
komunálnej reformy na 
Slovensku
Termín 
02 /2009 – 12/2010
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