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Štyri kraje plus jeden je dnes jediná cesta ako predísť
chaosu na Slovensku
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Slovenska v oblasti decentralizáciu Slovenska v oblasti decentralizáciu šštátutátu

V rozhovore sa dočítate:

Prečo je idea 16 historických žúp už

prekonaná

Prečo je dobré mať už len štyri veľké

kraje

Prečo by sa mali okresy zrušiť

Ako môžu byť obce k sebe solidárne

Prečo štát zlyháva pri vyrovnávaní

regionálnych rozdielov

Čo sa stane s malými, vymierajúcimi

obcami

Viktor Nižňanský bol od roku 1990 pri

všetkých zmenách, ktoré sa diali v rámci

reforiem samosprávy. Keď rozpráva srší z

neho nadhľad a prehľad v problematike. Jeho

idea šestnástich tradičných žúp neprešla cez

politikov a dnes si myslí, že už nemá význam.

Jozef RyníkJozef Ryník
Redaktor

Najčítanejšie 24h24h 3d3d 7d7d

1.  Richard Raši: Minister
Krajčí zlyhal, prípadov
Covidu mohol byť
zlomok. Dajme tam
epidemiológa

2.  V toxických dlhoch Arcy sú namočené aj
veľké finančné inštitúcie

3.  Slovensko stále čaká na dôležitý verdikt.
A snáď novú investíciu Volkswagenu

4.  Núdzový stav a diktatúra hygieny
poškodzujú podnikanie. Chaos môže
pochovať mnoho firiem

5.  Začal sa proces s košickým Bašternákom
a bývalým riaditeľom Daňového úradu v
Košiciach IV

6.  Spoločnosť Helske v Levoči začala
vyrábať unikátne nanotechnologické
sadrokartónové dosky
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Lukáš Baloga

Najväčšia výzva: ako
absorbovať dvojnásobný
objem európskych peňazí

Olívia Lacenová

Do Bieleho domu zavítal koronavírus,
trhy klesli. Je prezidentská kandidatúra
Trumpa ohrozená?

Dominik Hapl

Dnešní mileniáli majú skoro všetko, no
nevlastnia takmer nič

Jakub Sudek

Zhovievavosť k veteránom na
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Preferuje štyri veľké kraje so silnými

právomocami. Pri $nancovaní obcí

presadzuje solidaritu a pomoc štátu.

Tvrdí, že vyľudnené obce môžu byť časom aj

bezpečnostným problémom štátu. S

TRENDom sa rozprával po tlačovej besede,

kde sa rozoberala horúca téma nových

eurofondov, ktoré by mohli prúdiť do

regiónov efektívnejšie.

PrePreččo je terajo je terajšší systém prerozdeí systém prerozdeľľovaniaovania

eurofondov do regiónov nefunkeurofondov do regiónov nefunkččný?ný?

Lebo tu chýba ucelená regionálna politika

štátu, ktorá by vychádzala s jasnej vízie

politikov, ktorí sú pri moci. Tak ako primátor

mesta by mal mať predstavu kam chce mesto

dostať, mala by to mať aj vláda. Viem, že je to

ťažšie, keďže vlády sú koaličné, ale zvyčajne

ani ich volebné programy takúto jasnú

predstavu nemajú a je to iba akýsi zoznam

rezortných opatrení.

Skoro kaSkoro kažždá vláda za posledných 30dá vláda za posledných 30

rokov chcela odstrarokov chcela odstraňňovaovaťť regionálne regionálne

rozdiely. Prerozdiely. Preččo sa to nepodarilo?o sa to nepodarilo?

Má to viacero príčin. My sme sa napríklad

snažili prispieť k odstraňovaniu rozdielov

stratégiou decentralizácie v rámci reformy

územno-správneho členenia Slovenska.

Navrhovali sme šestnásť žúp, kde by sa

sústreďovali na nadobecné služby, ale aj

pracovné príležitosti pre občanov. Keby mal

človek do župného mesta 20 či najviac 40

kilometrov, bolo by to v poriadku. Viac

regionálnych centier by udržalo ľudí v danom

území. Tí sa dnes nesťahujú z juhovýchodu

Slovenska do okolia Bratislavy dobrovoľne.

Musia prekonať veľa bariér nielen pri bývaní,

ale aj mentálnych. Idú tam de facto z

donútenia.

Vyvíjali by sa potom regióny lepVyvíjali by sa potom regióny lepššie?ie?

Zhovievavosť k veteránom na
slovenských súdoch sa končí
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Symetrickejšie. Navyše keby sa viac

decentralizovali právomoci štátu na regióny,

dostali by viac peňazí, ale aj zodpovednosti.

Rast HDP Slovenska by bol oveľa vyšší, čo

hovorí aj štúdia OECD, lebo by sa efektívnejšie

využíval potenciál regiónov.

Mestá a kraje
budú čerpať
eurofondy
jednoduchšie.
Štát ich bude aj
menej
šikanovať

NEPREHLIADNITE

Krajov je napokon osem, berme to akoKrajov je napokon osem, berme to ako

fakt, hoci môfakt, hoci môžžeme polemizovaeme polemizovaťť, , čči súi sú

dobre nakreslené. Má teraz významdobre nakreslené. Má teraz význam

prekresprekresľľovaovaťť ich hranice? ich hranice?

Ak štát nechce posilniť regionálnu a miestnu

samosprávu, prekresľovanie nemá význam.

Potom sa však pýtam, načo sú nám také

kraje, ako máme dnes? Nemajú veľký význam.

Nemajú vlastné $nancie, majú obmedzené

kompetencie, sú v podstate predĺženou

rukou štátu. Šestnásť žúp malo širší význam

v 90. rokoch, ale odvtedy sa zásadne zmenili

rámcové podmienky.

TakTakžže e ččasy sa zmenili a asy sa zmenili a ččo teraz so teraz s

krajmi?krajmi?

Buď ich zrušme, alebo z nich spravme silné

regióny so silnejšími právomocami. Každý kraj

by mohol mať svojho ministra hospodárstva

či $nancií.

Tak to funguje v spolkových krajinách vTak to funguje v spolkových krajinách v

Nemecku.Nemecku.

Nemusí to byť úplne tak. Môžeme ostať

unitárnym štátom, ale podstatne viac

decentralizovaným. Kraje tak budú mať viac

právomocí a centrálna vláda sa môže viac

sústreďovať na svoje úlohy a napríklad aj na

kontrolu dodržiavania práv ľudí v regiónoch.

A A ččo s terajo s terajššími okresmi?ími okresmi?

https://www.trend.sk/ekonomika/mesta-kraje-budu-nove-eurofondy-rozdelovat-same


Sú to celkom zbytočné jednotky. Navyše teraz

s digitálnou revolúciou sa už bude vybavovať

len minimum agendy osobným kontaktom.

Niečo sa môže vybavovať na špecializovaných

úradoch, ako je stavebný úrad.

TakTakžže chcete mae chcete maťť silnej silnejššie kraje aie kraje a

silnejsilnejššie mestá?ie mestá?

Mestá dnes majú viac právomocí aj zdrojov

než kraje. Oni sú kostrou územia. Kraje sú len

na to, aby skoordinovali to, čo je nad

mestami. Ak sa toto nespraví, poďme na

fínsky model.

To je aký?To je aký?

Zrušme kraje, spravme šestnásť združení

miest a obcí, posilnime ich vlastné $nancie,

nalejme tam peniaze na základe projektov a

bude to fungovať.

Financovanie samosprávyFinancovanie samosprávy

Navrhujete prijaNavrhujete prijaťť zákon o $nan zákon o $nanččnomnom

vyrovnávaní. Spomína sa tam ajvyrovnávaní. Spomína sa tam aj

vyrovnávanie davyrovnávanie daňňovej sily slabovej sily slabšších obcí.ích obcí.

Ako by to malo fungovaAko by to malo fungovaťť??

De facto sa to už dnes deje cez vzorec

rozdeľovania dane z príjmu fyzických osôb

a školským normatívom. Peniaze sa

zozbierajú od všetkých miest a obcí a potom

sa podľa vzorca rozdeľujú obciam. Ten vzorec

bol dobrý, lebo to utlmilo hádky o peniaze.

Mám problém, keď dnes niekto chce meniť

súčasný systém nadviazaný na daň z príjmu

Zdroj: MICHAL SMRČOK
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fyzických osôb na daňový mix podielových

daní. To sme tu už mali a každý rok sa

diskutovalo, koľko z ktorej dane by malo ísť

obciam.

Na druhej strane ten vzorec je starýNa druhej strane ten vzorec je starý

pätnáspätnásťť rokov a nikto nevyhodnotil,  rokov a nikto nevyhodnotil, ččii

sú jeho kritériá v dnesú jeho kritériá v dneššných ných ččasochasoch

spravodlivé. Zmenila sa demogra$a,spravodlivé. Zmenila sa demogra$a,

šštruktúra truktúra šškolstva.kolstva.

Je ten vzorec delenia peJe ten vzorec delenia peňňazíazí

spravodlivý?spravodlivý?

Podľa mňa už nie, najmä k mestám. Ak ho

budeme chcieť zmeniť, prídu hádky o

koe$cientoch. Preto predkladáme návrh na

nový systém. Ten spočíva v zavedení

horizontálneho a vertikálneho vyrovnávania.

Horizontálne vyrovnávanie, teda

vyrovnávanie zdrojov medzi obcami,

zabezpečí solidaritu a vertikálne vyrovnávanie

zo štátneho rozpočtu bude minimalizovať

dôsledky sociálno-ekonomických

a geogra$cko- topogra$ckých disparít medzi

obcami. To isté sa dá spraviť na úrovni vyšších

územných celkov. Pri horizontálnom

vyrovnávaní sa vypočíta priemerná daňová

sila obce na Slovensku a povieme, že každá

obec by mala dosiahnuť napríklad 80 percent

priemeru. Ak to nedosiahne, z balíka, kde

budú prispievať silnejšie obce tým slabším, sa

niečo presunie.

A keA keďď aj to bude pre slabé obce málo? aj to bude pre slabé obce málo?

Potom by im mal zvyšok dorovnať štát, ale

nikdy nie na sto percent, lebo by to znížilo

motiváciu o niečo sa snažiť.

A A ččo vertikálne vyrovnávanie?o vertikálne vyrovnávanie?

Ani jedna obec na Slovensku nemôže za to,

kde sa nachádza. Za obrovské sociálno-

ekonomické rozdiely nemôže obec, ale zlá



regionálna politika vlády. Ani za to, že

niektoré obce sú 150 metrov nad morom

a niektoré viac ako 800 metrov nad morom,

nemôžu. Preto by mal štát hradiť

topogra$cké a socioekonomické záťaže obcí

zo svojho rozpočtu. Dokonca navrhujeme

vyrovnávanie záťaží miest ako centier

osídlenia. Naším návrhom sa vytvorí daňový

mix pri $nancovaní samosprávy, lebo do obcí

pôjdu aj výnosy iných daní než ich vlastných.

Zároveň štát dostane nástroj na to, aby

obciam povedal, že im bude vyrovnávať

záťaže, ale musia napríklad spolupracovať.

Bude fungovaBude fungovaťť solidarita medzi obcami, solidarita medzi obcami,

ak sme svedkami, ak sme svedkami, žže sa nevediae sa nevedia

dohodnúdohodnúťť ani obce, ktoré sú nieko ani obce, ktoré sú niekoľľkoko

stoviek metrov od seba?stoviek metrov od seba?

To bude v zákone, takže sa budú musieť

dohodnúť. Bude tam aj pomer

horizontálneho a vertikálneho vyrovnávania,

aj jeho dosah na štátny rozpočet a obecné

rozpočty.

Tým by sa vyrieTým by sa vyrieššili aj hádky o zniili aj hádky o znižžovanieovanie

daní pre fyzické osoby?daní pre fyzické osoby?

Presne tak, teraz ich znižovanie obciam

prekážalo, lebo stratili výnos z podielovej

dane. Keby štát teraz nejaké dane znížil,

musel by ich dorovnať z iných zdrojov.

ZvýZvýššilo by to motiváciu miest a obcíilo by to motiváciu miest a obcí

udrudržžaaťť si  si ľľudí, ktorí platia dane doma?udí, ktorí platia dane doma?

Určite. Odporúčame, aby celý výnos dane

z príjmu fyzických osôb bol príjmom obcí.

Keby existovali vyššie územné celky (VÚC), tie

by mali mať iné zdroje. Potom sa primátor či

starosta bude biť o každé pracovné miesto,

lebo z neho bude mať obec príjem. Navyše

bude vytvárať podmienky, aby do obce prišli

bývať noví ľudia.



PrePreččo sa obce a mestá boja zvyo sa obce a mestá boja zvyššovaovaťť

miestne dane, kemiestne dane, keďď to mô to môžže viese viesťť k k

väväčščšej miere lokálpatriotizmuej miere lokálpatriotizmu

obyvateobyvateľľov?ov?

Každá obec by si mala nastaviť miestne dane

podľa seba vo väzbe na požiadavky na služby,

ktoré musí alebo chce poskytovať. Lenže pri

súčasnom nastavení tvoria len majú časť jej

rozpočtu, tak to neriešia. Navyše zvyšovanie

daní je nepopulárne.

Kraje a mestá
by sa mali
dohodnúť, kam
pôjdu
eurofondy.
Hádky sa už
začínajú

NEPREHLIADNITE

Kompetencie a Kompetencie a ččlenenielenenie

Má aj súMá aj súččasná vláda centralistickýasná vláda centralistický

pohpohľľad na regióny pod heslom rozdead na regióny pod heslom rozdeľľujuj

a panuj?a panuj?

Ešte to neviem povedať s istotou, i keď sa to

tak javí. Podľa mňa vláda dostatočne nevníma

význam územnej samosprávy. Objavuje sa to

pri rôznych návrhoch zákonov, pri návrhu

čerpania eurofondov, ale napríklad aj v tom,

že vláda nedala mestám a obciam po prvej

etape koronakrízy nenávratné dotácie, ako

napríklad v Česku alebo Nemecku, ale

ponúkla im len pôžičky. Namieste by bola

kombinácia oboch foriem.

Vláda vVláda vššak tvrdí, ak tvrdí, žže tie pôe tie pôžžiiččky sa môky sa môžžuu

zmenizmeniťť za ur za urččitých podmienok naitých podmienok na

granty.granty.

Iste, ale ktorá obec si dnes zoberie pôžičku, ak

má limity na zadlženie a napríklad svoje

zámery? A okrem toho mi prekáža slovíčko

môže. Ale vrátim sa k hodnoteniu vlády. V

programovom vyhlásení mala pekné ciele.

Teraz mám pocit, že sa začína správať ako

bývalé vlády a navyše nám ubieha čas. Ak

neurobí deklarované zmeny, medzi iným aj

https://www.trend.sk/ekonomika/kraje-mesta-mali-dohodnut-kam-pojdu-eurofondy-hadky-zacinaju


zmenu spravovania štátu, čo najskôr, pred

voľbami to už nespraví.

Nekomunikuje vláda viac s krajmi neNekomunikuje vláda viac s krajmi nežž s s

mestami?mestami?

Mám pocit, že áno, a obávam sa, aby sme z

krajov nevytvorili akési gubernie ukrajinského

typu. Ak budú kraje len predĺženou rukou

štátu, budú potláčať iné samosprávy na

území. Malo by to byť naopak. Kraje spolu s

mestami by mali tlačiť na vládu, aby

pokračovala v decentralizácii.

ČČo z kompetencie krajov a okresov byo z kompetencie krajov a okresov by

mohli robimohli robiťť mestá? mestá?

V prvom rade by sa mali odstrániť všetky

duplicity. Netuším, prečo by kraje mali robiť

kultúru či sociálne služby.

A A ččo o šškolstvo, to by mal robikolstvo, to by mal robiťť kto? kto?

Pri školstve si viem predstaviť, že sa viac

odpolitizuje. Malo by tam byť čo najpriamejšie

$nancovanie a školská samospráva.

ČČiižže by boli mestské e by boli mestské šškoly a krajské?koly a krajské?

Nie, spravili by sa školské obvody, ktoré by

mali vlastnú samosprávu. Gymnáziá by mohli

byť pod mestami, lebo aj historicky to tak

bolo. Odborné školy by mohli ostať na kraji,

ale ten by mal dostať kompetencie aj v

hospodárskych veciach. Potom by minister

hospodárstva v kraji ľahšie zladil školy s

potrebami miestnej ekonomiky.

Cesty druhej triedy by mal spravovaCesty druhej triedy by mal spravovaťť

kraj?kraj?

Áno, ale v podstate by sa jeho právomoci dosť

„vypitvali“. Takže ak kraje nedostanú ďalšie

úlohy a nástroje na regionálny rozvoj, ktoré

dnes nemajú, nech ich vláda zruší.



Keby kraje ostali, aký by bol dnes ichKeby kraje ostali, aký by bol dnes ich

ideálny poideálny poččet? Niektorí primátori aet? Niektorí primátori a

predsedovia krajov hovoria o systémepredsedovia krajov hovoria o systéme

šštyri plus jeden.tyri plus jeden.

Rozmýšľajú pragmaticky. To je v dnešných

podmienkach a pri existencii VÚC jediná cesta

na to, aby sa predišlo obrovskému chaosu na

území Slovenska. Zlúčiť by sa mohli

Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj.

Splynúť by mohli aj Trenčiansky a Žilinský,

Banskobystrický by som nechal a zlúčil by

som aj Prešovský a Košický. Mesto Bratislava

by mohlo mať osobitný štatút. Každý z týchto

štyroch krajov by mal okolo milióna

obyvateľov a tam by a už dali robiť napríklad

integrované dopravné systémy. S tým súvisí aj

zmena volebného systému a navyše veľké

kraje by mali mať zákonodarnú iniciatívu.

Niektorí politici podobný systém tri plusNiektorí politici podobný systém tri plus

jeden kraj chceli ujeden kraj chceli užž pred dvadsiatimi pred dvadsiatimi

rokmi. Nie je to návrat do minulosti?rokmi. Nie je to návrat do minulosti?

Pred dvadsiatimi rokmi to bola podľa mňa

hlúposť. Keby vtedy prešlo tých šestnásť žúp,

dnes by vyzerala mapa zaostávajúcich

regiónov úplne inak.

Niekomu to môNiekomu to môžže pripomínae pripomínaťť aj aj

ččlenenie za socializmulenenie za socializmu

Aj Dáni mali štrnásť regiónov a dnes ich majú

päť. A asi nepreferujú socializmus

sovietskeho typu.

TakTakžže ue užž sa odklá sa odkláňňate od systémuate od systému

ššestnástich krajov, ktorý steestnástich krajov, ktorý ste

presadzovali?presadzovali?

Stále si myslím, že to bola v tom čase chyba,

že sa neprijal. Preto som vtedy odstúpil

z funkcie splnomocnenca. Za 30 rokov sa svet

zmenil, treba vždy vychádzať z daného stavu,

a preto už netrvám na tomto modeli. I keď mi



je za ním stále ľúto.

Viktor Nižňanský (67)

Vyštudoval ekonomiku a riadenie na

Slovenskej vysokej škole technickej.

Doktorát z politológie zložil na Filozo$ckej

fakulte Univerzity Komenského. Od roku

1990 sa venuje oblasti rozvoja miest a

regiónov. V rokoch 1999 až 2001 bol

splnomocnencom vlády pre reformu

verejnej správy. Za druhej Dzurindovej

vlády ho poverili decentralizáciou verejnej

správy. Bol aj dlhoročným riaditeľom a

prezidentom M.E.S.A. 10. V Piešťanoch, kde

žije, sa angažoval aj v neziskovom sektore.

Spolupracuje s Úniou miest Slovenska v

oblasti decentralizáciu štátu, $nancovania

miest a v oblasti regionálnej politiky

Municipalizácia obcíMunicipalizácia obcí

Vyzývate na spoluprácu obcí. V praxi saVyzývate na spoluprácu obcí. V praxi sa

ččasto nedokáasto nedokážže spojie spojiťť ani Malý a Ve ani Malý a Veľľkýký

LapáLapášš pri Nitre, ktorých tabule sú pri Nitre, ktorých tabule sú

dvadsadvadsaťť metrov od seba. Ako dotla metrov od seba. Ako dotlaččiiťť

obce k spolupráci a spájaniu?obce k spolupráci a spájaniu?

Nie je rozhodujúca veľkosť obce, ale efektivita

zabezpečenia konkrétnej služby. Každá obec

nemá robiť všetko sama. Pre vás ako občana

má zabezpečiť službu. Môžeme chcieť násilne

zlučovať obce, ako to urobilo Dánsko v 50.

rokoch minulého storočia, ale to

neodporúčam. Dnes už je to zbytočné, lebo

žijeme v digitálnej dobe. Navyše Slovensko je

hornatá krajina, odlišná od Dánska. V zákone

máme, že zlučovanie obcí je možné

Zdroj: MICHAL SMRČOK

https://www.trend.sk/gal/ekonomika/niznansky-obavam-aby-sme-krajov-nevytvorili-akesi-gubernie-ukrajinskeho-typu/3


referendom, a to je dobré zachovať. Lokálni

politici by mali dokázať ľuďom vysvetliť, prečo

je spájanie pre nich lepšie. Každé spájanie

obcí by mal byť jeden projekt. Zároveň

navrhujeme spoluprácu, ktorá sa môže diať

rôznymi spôsobmi.

Mali by im vysvetliMali by im vysvetliťť, , žže neprídu o názove neprídu o názov

obce ani o erb?obce ani o erb?

Nielen to, ale keď im nikto nevysvetlí, prečo sa

majú spojiť s inou obcou, aké bene$ty by z

toho mali, tak to chcieť nebudú. Ak bene$ty

uvidia, starostu zvolia opäť. Treba začať

postupne nenásilne a s podporou

a motiváciou centrálnej vlády, ale napríklad aj

cez $nančné vyrovnávanie.

ČČo s malými, vymierajúcimi obcami nao s malými, vymierajúcimi obcami na

severovýchode Slovenska?severovýchode Slovenska?

Tie môžu mať svojich starostov, ale tí by mali

spolupracovať na zabezpečení spoločných

služieb. Ak také obce budú už dlhšie

spolupracovať, postupne zistia, že im netreba

sedem starostov. Ale samotná spolupráca

nestačí. Treba úplne cielene podporovať aj na

takomto území centrá osídlenia alebo vytvoriť

prerod niektorej z obcí s najlepšími

podmienkami na centrum najmä z dôvodu

dostupnosti služieb. Nestačí konštatovať, ako

sa niektoré dediny, regióny vyľudňujú. Potom

ten prázdny priestor obsadia neprispôsobiví

občania alebo „vadalovci“. To môže byť v

budúcnosti bezpečnostný problém.

V dokumente Dozrel V dokumente Dozrel ččas na zmenyas na zmeny

voláte po odpolitizovaní regionálnejvoláte po odpolitizovaní regionálnej

samosprávy, aby miestni úradníci nebolisamosprávy, aby miestni úradníci neboli

len predlen predĺžĺženou rukou enou rukou šštátu. Aletátu. Ale

starostovia sú starostovia sú ččasto „nezávislí“. Nedejeasto „nezávislí“. Nedeje

sa to usa to užž??

Už sa to deje a politické strany zaspali dobu.

Kedysi generovali nápady, dnes ich už



prevalcovali mimovládne organizácie. Aj preto

sú starostovia radšej nezávislí. Ide mi skôr o

odstránenie straníckej politiky na miestnej

a regionálnej úrovni. Ak im dáme viac peňazí

a zodpovednosti, nebudú závislí od

straníckych centrál a od rozhodnutí centrálnej

vlády a budú môcť veci riešiť inak než po

straníckej línii – a v prospech občanov.

Navrhujete aj zákon o mestskomNavrhujete aj zákon o mestskom

regióne. Aké sú jeho základnéregióne. Aké sú jeho základné

mymyššlienky?lienky?

Mali by sa v ňom de$novať úlohy, ktoré by

mali regióny zabezpečovať spoločne, ako

napríklad odpadové hospodárstvo alebo

územné plánovanie, či doprava. Niečo by sa

nechalo len na obciach, niečo by bolo v

mestskom regióne a riešilo sa spoločne.

Mestský región bude mať správnu radu, kde

budú predstavitelia obcí a miest. Tí vytvoria

len jeden plán dopravy a rozvoja, nie desať.

Zákon by určil aj čas, dokedy by sa obce mali

dohodnúť na spolupráci v oblastiach

dôležitých pre štát ako celok.

A ak sa nedohodnú?A ak sa nedohodnú?

Potom im to zákon uloží ako povinnosť, lebo

je nevyhnutné, aby sa dohodli. Je neúnosné,

aby si napríklad obce samostatne riešili

odpad.

#reforma#reforma #samospráva#samospráva

#Mestá a obce#Mestá a obce

2.10. 19:15
Jozef RyníkJozef Ryník
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Súvisiace články

Nový daňový mix môže mestám a obciam
pomôcť, len ak budú jasné ich kompetencie

Nad mestami visí memento zbabranej
informatizácie štátu. Samosprávy chcú, ale vízie
chýbajú
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Únia miest žiada presmerovať eurofondy na
mestá a nie prioritne na kraje

Rybníček: Peniaze z EÚ sa dajú účelne minúť
len v súčinnosti vlády a samosprávy

Štát by mal niektoré kompetencie prenechať
regiónom alebo mestám

Odporúčame

Prasačina, utreli si s nami
zadok. Slaviu pochovala
opakovaná penalta. Čo
hovoria pravidlá?

Roztoč to v online Casine
Fortuna so vstupným
bonusom až 1000€ a
vyhraj z pohodlia
domova!
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Televízna rosnička Lenka
Debnárová: Milujem
kokos a kolagén

Leto 2020 zaplnilo
Kúpele Piešťany
slovenskými
dovolenkármi

ONLINE Pribudlo viac
ako 260 nových prípadov,
hrozí ÚPLNÝ ZÁKAZ
hromadných podujatí!

FOTO Škriniarova
priateľka si tehotenstvo
užíva: Pozrite, ako jej to
pristane!
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John Mars • pred 3 dňami

• Odpovedaj •

za 30 rokov nikto neurobil absolutne nič
a teraz si niekto mysli že po 30 rokoch
upadku regionov zazrakom niečo zmeni
...už nezmeni už je neskoro ...

na druhej strane aby to neskončilo tak
že zmenou situaciu ešte zhorši lebo na
slovensku je to bežna prax ked sa veci
akože menia ale k horšiemu
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• Odpovedaj •

úložisko pre Naše človeky sa mali už
dávno zrušiť, nemali ani nikdy vzniknúť,
ušetrili by sa milióny, miliardy. Sú
nepotrebné ! ! !
 2△ ▽

JaSomTu • pred 2 dňami • edited

• Odpovedaj •

Preboha tohto človeka čo nám nasral
obecný úrad do každej diery a máme tu
také exoty ako obce o 16 obyvateľoch,
prosím vás, spamätajte sa redakcia!
Tento človek by mal byť výstrahou ako
to nerobiť a nie tu prezentovať jeho
názory! 
Väčšie efektívne riadené obce s jasnými
kompetenciami, to potrebujeme. Niekde
som zachytila že táto vláda navrhuje v
Bratislave a v Košiciach zrušenie
mestských častí. Úplne to podporujem,
my obyvatelia nepotrebujeme MČ ale
jasný zodpovedný úrad ktorý sa nebude
môcť vyhovárať na iný. Teraz sa MČ
vyhovára na magistrát, magistrát na MČ
alebo univerzálna výhovorka !tento
priestor nie je nikoho". Bohužiaľ aj po
30 rokoch máme neprevedené pozemky
v obciach a nie je ich málo. 
Väčšie obce s jasnými
kompetenciami a fiancovaním=nižšie
náklady=viac peňazí na rozvoj
obcí=spokojní občania
Nepotrebujeme úrad v každej diere, ale
komptentných komunálnikov s
dostatočnými kompetenciami a
financovaním a kvalitnou
informatizáciou.

PS: Obľúbený slogan "bližšie k
občanom" nech si politici strčia do ****,
je to len zásterka na "upratanie"
politikov. Úradov a úradníkov máme
viac ako za socializmu, doby
papierovej.
 1△ ▽

rado 22  
• pred 2 dňami

> JaSomTu

Plná zhoda. Ale pozor. U
niektorých občanov, akoby
absentoval rozum, a naivne si
myslia, že heslo "bližšie k
občanom" zaručí len vlastná
samospráva napriek tomu, že
obec s 1000 nebude mať ani na
výplaty starostovi a jeho
asistentke. A ono to nie je blud,
že periferne územia si akosi
kompetentní úradníci nevšímajú.
Ako to myslím? Mnoho obcí
malo rekonštrukciu ciest ešte z
čias socializmu, prípadne z EŠIF
zatiaľ čo sídliská oproti nim
niekoľko krát aspoň zaplátané
diery. Chcelo by to istý dozor, či
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• Odpovedaj •

diery. Chcelo by to istý dozor, či
nie sú niektoré územia úmyselne
zanedbávané (počet a štruktúra
voličov, hospodársky potenciál).
Ono mne sa nepáči
medializácia, malo by byť viac
zverejňované ktorý úrad čo s
daným rozpočtom dosiahol.
Zatiaľ to vyzerá, že peniaze tečú
z neba, a niekde sa len večne
vyhovárajú, že nemajú dostatok
prostriedkov 20 rokov. Chce to
istý objektívny vzájomne
porovnateľný pohľad čo kto
dosiahol. Som za to, že mnoho
úradov musíme zrušiť,
zamestnáva sa tam po známosti
a výkony, kompetencie žiadne.
 1△ ▽

mirec • pred 3 dňami

• Odpovedaj •

chcel predtym 16 krajov, teraz sam
povie ze by nemali vyznam, a chce
opacny extrem 4...
On je jediny clovek na SK co toto moze
30 rokov posudzovat???
△ ▽

plk.KGB • pred 3 dňami

Toho chrapuna mali zachlomazdit
motykou
uz vtedy, ked navrhol terajsie riesenie
na 8
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Prioritou je znižovanie
negatívnych vplyvov dopravy
na životné prostredie
elektri$káciou železníc,
rozvojom MHD ako aj
budovaním cyklotrás

Rozvoj dopravy na
Slovensku je prioritný,
dôležitá je verejná doprava

Uvažuje sa o zakúpení
prístroja pre kontrolu pôvodu
dovezeného vína

Mičovský chce vyrukovať
do boja proti podvodom s
vínom

Rezort hospodárstva podcenil
ochotu prenajímateľov
poskytovať zľavy i počet
podnikateľov bez prístupu do
e-schránky. Časť peňazí
presunie inde

Štát ponúkol dotácie na
nájmy. Sulíka prekvapil
malý záujem

Stavbu vláda presadila aj
napriek silnému odporu
ekológov a niektorých
politikov

Česká vláda schválila
prípravu výstavby kanálu
Dunaj - Odra
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