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13. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 25.05.2020  

 

MVDr. Ivan Hrdlík: 

Pána ekonóma by som sa chcel opýtať, ako to bude s tými nájmami, čo majú občania v meste. 

Mesto plánuje im nejak znížiť tie nájmy, alebo odpustiť teraz za tie dva mesiace. V Trnave 

napr. odpustili. Jak my počítame s tými mestskými priestormi pre podnikateľov 

trebišovských, čo mali zavreté prevádzky? 

 

PhDr. Čižmár: 

V prípade nájmov, prv, než odovzdám slovo pánovi Ing. Dučovi, v prípade nájmov zatiaľ 

zmeny v prípade platenia nie sú aktuálne. Tá situácia, ktorá nastala v súvislosti so šírením 

pandémie zasiahla celú spoločnosť plošne, tzn. aj samosprávy. Je potrebné, aby vedela aj 

široká verejnosť, že jeden z najväčších výpadkov vôbec v histórii zasiahol práve samosprávy 

miest a obcí a to vo výške podielových daní. Momentálne tá situácia je taká, že vzhľadom na 

situáciu v spoločnosti na pozastavenie výroby, alebo čiastočnú stagnáciu a predpokladaný 

prepad výroby u nás na Slovensku je poníženie podielových daní výrazné aj naďalej 

a plánované aj naďalej. Tomu zodpovedajú aj všetky úsporné opatrenia v rámci mesta. Takže, 

čo sa týka nejakých odškodnení, treba povedať hneď v úvode aj to, že ani samosprávy ako 

také, nie sú odškodnené a vy dobre viete, že systém fungovania samosprávy je aspoň 

v podmienkach mesta postavený hlavne na prísune podielových daní. Čiže, to má reálny 

dopad aj vo fungovaní jeho inštitúcii ako sú Technické služby, momentálne školy, čo bude 

dnes predmetom rokovania a potom tak, ako to bolo avizované aj na stretnutí poslancov, aj na 

zasadnutí mestskej rady radikálny rez, čo sa týka investičnej politiky mesta, tzn. pozastavenie 

mnohých investičných akcií. Čiže, celá táto politika nie je o tom, že mesto nemá záujem, len 

momentálne mesto sa borí s vážnym problémom a to, výrazným prepadom podielových daní, 

ale poprosím ešte o doplnenie pána Ing. Duča.  

 

Ing. Duč: 

Podstatu celého problému už vysvetlil pán primátor, ale čo je dôležité k tomu ešte povedať, že 

tie podielové dane, ktoré sú nižšie, tvoria veľmi významnú časť našich príjmov. Samozrejme, 

v minulosti prišlo mesto o ďalšie významné zložky svojich príjmov, príjmov z nájmu napr. v 

1515, v Dome služieb. To, nám dneska výrazne chýba. Čiže, my sme dnes v tej situácii, že si 

nemôžme dovoliť znížiť ďalší, i keď to nie je horibilný príjem, ale predsa je to príjem pre 

mesto, nemôžme si dovoliť ho znížiť. Zaviedli sme mnohé opatrenia, škrtli sme investičné 

akcie, ako hovoril pán primátor, osobné príplatky zamestnancom takisto išli dole, takisto aj 

vedenie mesta išlo so svojimi príjmami nadol. Takže, nie je tu priestor na to,  aby sme došli 

k takémuto kroku, pretože mesto musí zabezpečovať bežný chod, tzn. opráv, údržbu 

miestnych komunikácií atď. Je to trošku iný prípad ako nejaký súkromný prenajímateľ.  

 

MVDr. Hrdlík: 

Pán inžinier, len tí ľudia sa dostali do nezávidenia hodnej situácie, oni sa dostali do tej 

situácie nezavinene, dobre, kto prepil, prehajdákal, dobre. Neviem, či by mali využiť ten 

systém toho preplácania nájmu, jak vláda hovorí, neviem, či sa to vzťahuje aj na mestské, 

alebo je to len v tých obchodných centrách. 

 

PhDr. Čižmár: 

Výška našich nájmov to isto dobre vieš,  je fixne daná schváleným cenníkom. Čiže mesto ako 

také, bez zastupiteľstva nemôže ...(nedokončená interpretácia) 

 



MVDr. Hrdlík: 

Ja by som mal návrh, žeby sme mali tým ľuďom nejak pomôcť, čo majú také prenájmy, lebo 

tí ľudia sa tam nedostali svojou vinou, mali by sme sa nejak zapodievať tým. Nechcem teraz 

stanovisko, len hovorím, tí ľudia bombardujú nás a majú fakticky pravdu. Z čoho majú platiť, 

keď nemajú príjmy, keď majú zavreté prevádzky, hlavne tie malé krčmičky, sú tu aj nejaké 

prevádzky také. Vrátime sa k tomu na nejakej osobitnej, alebo na rade mesta. Ja len hovorím, 

tí ľudia bombardujú a hovorím, nie sú v tom, sami to nespôsobili. 

 

PhDr. Čižmár: 

Ešte keď môžem doplniť pán poslanec, áno, tak ako hovoríš, je to možno aj na takú zložitejšiu 

diskusiu, len treba si uvedomiť, to nie je prejav nejakej neochoty, alebo nevôle pristúpiť 

k tomu len tak, ako som povedal v úvode. Problém pandémie spôsobil, že väčšina inštitúcii, 

organizácií a subjektov je takto plošne zasiahnutá. My momentálne sme v situácií, že výška 

tých podielových daní ani nezodpovedá základnému balíku, ktorý potrebuješ na život v meste 

počas mesiaca a aby aj ľudia tomu rozumeli, keď to počúvajú, to nie len správa úradu, to sú 

školy, my máme pomerne veľký počet škôl, predškolských zariadení, máme tu technické 

služby, ktoré takisto zariadzujú tie základné činnosti života, ako je odvoz odpadu, správa 

ciest, technické činnosti v meste, ktoré sú na dennodennej báze a momentálne ani nemáme 

z čoho rozdať, toto je ten problém. Aj to, čo máme fixne naviazané ako na  projekty, ktoré sú 

viazané  na spoluúčasť, lebo tie musíš zrealizovať, lebo sú v štádiu riešenia. Tak pri týchto 

musíme veľmi opatrene narábať s financiami, aby sme dokázali ich momentálne v tomto 

finančnom roku utiahnuť. Preto aj tie spomínané úsporné opatrenia, o ktorých hovorí pán Ing. 

Duč.  

 

MVDr. Hrdlík: 

Horúci zemiak to je, ale treba nájsť dajaké riešenie, žeby aspoň čiastočne, lebo keď idú aj 

ostatné mestá, Trnava napr. odpustila, ja viem, že Trnava je bohatšie mesto, viacej ľudí 

zamestnáva, len tí ľudia hovorím, sa nedostali tam svojou vinou. Skúsme o tom porozmýšľať, 

nechcem teraz, len žeby sme sa zapodievali. 
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