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témy
 význam komunálnej politiky
 súčasné rámcové podmienky pre výkon
komunálnej politiky
 čo nás čaká a ovplyvní komunálnu politiku
 čo by mal vedieť komunálny politik
 občan v komunálnej politike
............
 rekonštrukcia štátu?
 regionálny model?
 komunálna reforma?

komunálna politika
 v širšom slova zmysle
 ukotvenie územnej samosprávy v systéme verejnej
správy.
 otázkami sú napr.: postavenie obcí v spoločnosti,
spravodlivá deľba moci, komunálne právo,
rozhodovanie, kreovanie orgánov, vzťahy medzi
orgánmi, spoluúčasť občanov, rozpočtový proces,...
 v užšom slova zmysle
 umenie spravovať obec s určitým cieľom,
zabezpečiť TUR v prospech komunity, pričom:
 neexistuje univerzálny návod, len príklady dobrej alebo
zlej komunálnej politiky
 potrebná denná angažovanosť, neplatia reči, ale činy

pre občana je primátor/starosta
dôležitejší ako premiér
 premiér nemôže existovať bez politických strán, musí mať
ideológiu (populista nemusí ani to) a presadzovať ju plošne, aj keď
s ním väčšina ľudí nesúhlasí
 primátor, -rka/starosta, -tka:
 väčšia legitimita
 väčšia priama kontrola občanov, a poslancov
 pozná mentalitu obyvateľov obce, pozná ich konkrétne
problémy,
 musí riešiť problémy obyvateľov, návštevníkov bez ohľadu na
ideológiu
„neexistuje demokratické alebo republikánske riešenie zberu
odpadu“ Fiorello LaGuardia, starosta New Yorku 1934 - 1945
strach zo straty vplyvu vedie často „politbyrá“ k odmietaniu vrátenia
právomocí na miestnu úroveň

renesancia mesta ?
 najstaršia a najstabilnejšia správna jednotka,
 nie štáty, ale mestá / obce sú našim domovom, sú
miestom kde sa človek narodí, chodí do školy, pracuje,
zomiera,...
 súčasné a očakávané problémy/trendy 21.storočia nie
je možné riešiť inštitúciami a spôsobmi 19. a 20.
storočia (národné štáty vznikli pred 400 rokmi), mestá
/ mestské regióny dokážu riešiť mnohé problémy lepšie
ako centrálne vlády,
 predpokladom je naplnenie princípu subsidiarity, teda
pokračovanie v realizácii stratégií decentralizácie a
liberalizácie

súčasné rámcové podmienky pre
výkon komunálnej politiky
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samosprávne obce sa stávajú
 „špecialistami na jednorazové intervencie“
 „schytávajú“ následky finančných, ekologických a
sociálnych rozhodnutí na národnej a medzinárodnej
úrovni
 prijímateľmi príkazov, nariadení, výkonnými
orgánmi
 ich zaťaženie rastie , ak sú nadobecné systémy zle
nastavené, často sa menia, alebo zlyhávajú

príklad: výsledok práce poslancov NR SR

pôsobnosť obcí

Civilná ochrana
Doprava
Financie, správa majetku
Kultúra
Obrana štátu
Požiarna ochrana
Podnikanie, CR, ochrana spotr.
Poľnohosp., vodné hosp.
Regionálny rozvoj
Soc.veci
Sťažnosti a kontrola
Školstvo, mládež, tel.kul.
Verejné obstarávanie
Vnútro
Zdravotníctvo
Životné prostredie
Spolu
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obce v Ústave SR
Štvrtá hlava : Územná samospráva čl.64 – 71, obec
-

-

je základom územnej samosprávy.
samostatný územný samosprávny a správny celok združujúci osoby s trvalým
pobytom
právnická osoba samostatne hospodáriaca s vlastným majetkom a financiami
potreby financuje predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií,
ktorých sa možno domáhať iba v rámci zákona
má právo sa združovať
zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce upraví zákon
samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym
referendom, orgánmi obce
povinnosti a obmedzenia možno obci ukladať iba zákonom a na základe
medzinárodnej zmluvy
môže vydávať VZN
orgány obce : obecne zastupiteľstvo, starosta, sú volené na 4 roky na základe
všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním
starosta je výkonným orgánom, vyukonáva správu a zastupuje obec navonok
zákon ustanoví predpklady a spôsobvyhlásenia obce za mesto
na obec možno preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy, náklady
uhrádza štát
výkon riadi a kontroluje vláda

suverenita a druhy komunálnych úloh
 suverenita
administratívna, právna, finančná, personálna, mzdová
 samosprávne kompetencie
– fakultatívne(nepovinné) : štát abdikoval na úlohu
– obligatórne : pre štát sú dôležité, ale neupraví zákonom
spôsob a formu zabezpečovania

 spoločné (delené) kompetencie, ktoré sú vykonávané

spoločne samosprávou aj štátnou správou, spoločne zdieľajú aj
náklady
– definované zákonom a decentrálne vykonávané
– definované zákonom a vykonávané na základe zákona aj
predpisov: štátna správa reguluje úlohu komplexne. Dôvody:
jednotný právny rámec, právna ochrana občana, zaistenie
rovnakej kvality,....

kompetencie obce














vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania;
zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce;
rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich
správu;
usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, ak tak ustanovuje osobitný predpis;
vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej
a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na
území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci;
utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné,
personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon;
zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných
zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce;
zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu
verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie
odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú
dopravu;
utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov
obce, chráni životné prostredie, utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti, ako aj na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport;

kompetencie obce II















plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie
obce; nariadením určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky
služieb a spravuje trhoviská;
obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje
programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na
bývanie v obci;
vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme
zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce;
zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové
organizácie, iné právnické osoby a zariadenia;
organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce;
zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti,
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste;
v rozsahu podľa osobitných predpisov zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok
a dbá o zachovanie prírodných hodnôt;
v rozsahu podľa osobitného predpisu plní úlohy na úseku sociálnej pomoci;
vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách;
vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej
menšiny.

nedodržané princípy efektívneho
rozdelenia kompetencií
princípy






politická ekvivalencia
fiskálna ekvivalencia
federalizmus (subsidiarita)
nedelená zodpovednosť
kompenzácia externalít

každá úroveň musí mať právomoc, úlohy a zodpovednosť
priama
zodpovednosť

inštitúcia neschopná
konať
definované
úlohy

právomoci

inštitúcia bez
úloh

OPTIMUM
míňajúca inštitúcia

rozpočet
 zákon 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov
 informácie, usmernenia MF SR
zapojenie subjektov, rozpočtový proces, provizórium, záverečný účet, pravidlá
používania návratných zdrojov, ozdravný režim, nútená správa

 východiská rozpočtu (prognózy, makro, rozpis, záväzky, HV,
phsr)
 rozpočet na tri roky
 programový rozpočet ( obce 2 000 +)







zhodnotenie súčasného stavu, právne prostredie
politický cieľ, čo chceme programom dosiahnuť
zodpovednosť
dopad na bežné a kapitálové výdavky
iné nefinančné opatrenia a potrebné zmeny
definovanie ukazovateľov, vstupná hodnota

zdroje financovania úloh obcí
Daňové príjmy, poplatky

Nedaňové príjmy

Granty a transfery
Finančné operácie

Úvery

Podielu na výnose dane z príjmu FO
Daň z nehnuteľností
Daň za špecifické služby
Daň z úhrad za dobývací priestor
Miestny poplatok za rozvoj
Sankcie
Správne poplatky
Príjmy z podnikania
Administratívne poplatky
Kapitálové príjmy
Úroky z úverov, vkladov
Úroky zo zahr. úverov, vkladov
Iné nedaňové príjmy
Bežné granty a transfery
Kapitálové granty a transfery
Splátky, predaj, privatizácia
Zostatok z minulých rokov
Prevod z peňažných fondov
Domáce
Zahraničné

príjmy a výdavky obcí 2018 N
príjmy
Celkom
•
•
•
•

daňové
nedaňové
transfery
FO

Daňové
•
•
•

4 596 970 tis. €
54,3%
13,1%
25,2%
7,4%

výdavky
Celkom
•

Bežné
–
–

•
•

4 306 835 tis. €
81,7 %

Mzdy a odvody 51,4%
Tovary a služby 33,9%

Kapitálové
Finančné operácie

13,2%
5,1 %

2 496 978 tis. €

Prevod DPFO
Daň z nehnuteľností
Daň za šp.služby

77,0%
14,6%
8,4%

Výdavky na obyvateľa (2017)
Celkom
753 €
V tom:
Vzdelanie
265
Správa
171
Ekonomika
96
Bývanie
66
Ochrana ŽP
62
Rekreácia, kultúra
45
Sociálne zabezpečenie
37
Bezpečnosť, poriadok
13
Zdravotníctvo
1

vybrané ukazovatele (2012)
Ukazovateľ
Celkové príjmy obcí na obyvateľa (€)
Priemerná daňová sila obcí v SR (€)
Priemerná daň z príjmu fyzických osôb na obyvateľa (€)
Priemerná výška dane z nehnuteľností na obyvateľa (€)
Priemerná výška ostatných miestnych daní na obyvateľa (€)
Priemerná výška transferov na obyvateľa (€)
Priemerný výnos z poplatku za komunálny odpad €/obyv.
Priemerná finančná sila obcí v okrese (€)
Priemerná daňová sila obcí v okrese (€)
Daňová sila/finančná sila obcí (%)
Priemerná výška miestnych daní na obyvateľa (€)
Miestne dane/daňová sila (%)
Miera sebestačnosti
Miera samofinancovania
Daňová sila (DS) = miestne dane + podielové dane/obyvateľ.
Finančná sila(FS) = miestne dane + podielové dane + dotácie/obyvateľ.
Miera sebestačnosti (príjmov) (MSE) = vlastné príjmy/celkové príjmy.
Miera samofinancovania (MSA) = vlastné príjmy/bežné výdavky.

Hodnota
676,0
309,8
221,5
56,3
5,6
250,8
26,2
426 – 744
220 – 357
39,5 – 72,7
10,7– 117,2
4,9 – 32,1
0,75 – 0,89
0,43 – 0,71

daňové príjmy a veľkostná kategória
(€/obyv.)

prerozdelenie DPFO = finančné vyrovnávanie

výnos dane z príjmu fyzických osôb pre
obce rastie ročne o cca 7%

štruktúra výdavkov

transfery
celkom 1 159 992 tis.€, v tom bežné 1 095 916 tis.€, kapitálové 64 077 tis. €

 Ministerstvo školstva,....
 Ministerstvo vnútra


Regionálne školstvo

575,5
828 612,0
813 702,0

 Ministerstvo dopravy

8 114,0

Stavebný zákon

7 218,0



 Ministerstvo práce











Sociálne služby

Ministerstvo pôdohospodárstva
Ministertstvo hospodárstva
Všeobecná pokladničná správa
Envirofond
Fond podpory umenia
Audiovizuálny fond
Fond na podporu národnostných menšín
Jadrový a vyraďovací fond

98 589,0
85 664,0

158 746,0
5 000,0
5 100,0
19 100,0
2 281,0
92,0
463,0
20,0

dlh verejného sektora nespôsobujú
mestá/obce

nízka miera fiskálnej autonómie
 fiskálna decentralizácia (2005): kombinácia
daňového určenia a transferov
• 50 % príjmov tvoria granty a transfery
• takmer 80% daňových príjmov podiel na DPFO,
 štát nedostatočne platí za úlohy čo si objednal
(školstvo, stavebný zákon,...)
 v zmysle čl. 71 ods. 2 ústavy prenesený výkon štátnej správy zákonom na
obec alebo na vyšší územný celok riadi, financuje a kontroluje vláda
 územná samospráva musí plniť prenesenú pôsobnosť štátnej správy iba
v prípade súčasného splnenie oboch podmienok uvedených v ústave:
•
•

úloha štátnej správy bola na územnú samosprávu prenesená zákonom,
štát uhrádza náklady preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy vláda.

zlá regionálna politika

región Piešany
hranice SR
hranice krajov
hranice okresov
mapa chudoby (0-najbohatší; 100-najchudobnejší)
0 - 10
11 - 19
20 - 31
32 - 48
49 - 100
údaje nie sú k dispozícii; vojenské obvody

volebný systém a jeho slabiny
väčšinový, stranícke nominácie + nezávislí kandidáti
primátor, starosta
 priama voľba, jeden volebný obvod, jedno kolo
 4 roky

obecné zastupiteľstvo (krajina poslancov)
 priama voľba, jedno a viac mandátové volebné obvody, volebné
obvody určuje zastupiteľstvo obce
 4 roky, počet poslancov určený v zákone

slabiny






legitimita
výsledok nepostihuje rozloženie verejnej mienky
spory primátor, poslanci, slabý – silný primátor,
dĺžka obdobia
trh politikov?

Čo nás čaká a ovplyvní komunálnu
politiku

čomu budú čeliť mestá/ obce
 zmeny v hospodárstve,
zamestnanosti
 dopad demografického
vývoja (bývanie, služby, sociálne
veci, zdravotníctvo,..)

 klimatická zmena, zmena
obrazu krajiny
 priestorový rozvoj

(suburbanizácia, reurbanizácia,
rast miest, rast konkurencie, rast
mobility, rast nákladov na dopravu

 zmena správania sa ľudí,
identifikácia s väčším
priestorom
 sociálne zmiešavanie,
migrácia, nové spoločenstvá,

trendy ovplyvňujú aj miestne politiky
zmena životného štýlu obyvateľov
nové typy rodiny, oddelenie práce
a bývania, zdravý životný štýl vs. rýchle
životné tempo

demografické zmeny

pokles pôrodnosti, rast migrácie,
starnutie obyvateľstva

ekonomické a finančné krízy

pokles zamestnanosti, pokles výroby,
pokles spotreby

príjmová polarizácia

veľký rozdiel medzi bohatými a veľmi
chudobnými

rast miest

dopad na dopravu, životné prostredie,
bývanie

technické a technologické zmeny

bytová politika
školská politika
politika ochrany ŽP
sociálne služby
zdravotníctvo

investičná a podnikateľská
politika
elektronizácia procesov
voľný čas

elektronizácia služieb, modernosť
zariadení

mobilita

rast významu ochrany ŽP

regionálna politika

klimatická zmena

príklad : demografia

a súčasné
financovanie

politika v demokracii demografiu neovplyvní,

 77 % daňových príjmov obce tvorí podiel na DPFO
 § 2 NV 668/2004
Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:
a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k
1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný
koeficientom nadmorskej výšky stredu obce uvedeným v prílohe č. 1,
b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k
1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného
koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie;
veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2,
c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom
základnej umeleckej školy a školského zariadenia uvedeného v prílohe č. 3,
d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva
rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho
kalendárneho roka.

príklad: dopad na príjmy miest,
Mesto

Bratislava

Počet
obyvateľov
(k 31. 12.
1996)
452 288

Počet
Relatívna
obyvateľov zmena (v %)
(k 31. 12.
2016)
425 923
-5,83

Podiel na
Dopad zmeny počtu
DzPFO r.
obyvateľov
2018
€/rok v roku 2018
€/obyvateľ
500,14
- 13 186 191,1

Košice

241 606

239 141

-1,02

413,94

-

1 020 362,1

Prešov

93 147

89 618

-3,79

399,39

-

1 409 447,3

Žilina

86 811

81 041

-6,65

400,90

-

2 313 193,0

Nitra

87 569

77 374

-11,64

378,95

-

3 863 395,3

B. Bystrica

85 052

78 635

-7,54

379,86

-

2 437 561,6

Trnava

70 202

65 536

-6,65

352,43

-

1 644 437,4

Martin

60 917

55 332

-9,17

383,22

-

2 140 283,7

Trenčín

59 039

55 593

-5,84

367,63

-

1 266 853,0

Poprad

55 303

51 750

-6,42

397,10

-

1 410 896,3

Prievidza

57 395

46 830

-18,41

334,64

-

3 535 471,6

5 378 932 5 426 252

0,88

353,94

SR

+

16 748 440,1

strategický manažment

posilnenie strategických politík

 chýbajúce princípy, zásady, rozvoja vedú k strate efektivity politiky aj
správy
 aktívna politika musí byť zameraná na viacročné obdobie
 orientácia na efektívny rozvoj je možná iba v dlhodobom a
strednodobom horizonte
vízia

princípy
strategické ciele a opatrenia
ciele pre oblasti, odbory
ciele jednotlivých
spolupracovníkov

personálny manažment
 nedostatok kvalitných ľudí, asymetria medzi vedomosťami a
„mocou“
 mladí väčšinou nechcú robiť vo verejnom sektore kariéru, sú
schopní, vedia pracovať, ale nechcú viesť ľudí a robiť si
starosti za iných
 skúsenosti sa zbierajú 3 – 5 rokov
 permanentný zber názorov
 odmeňovanie, odmeňovací poriadok, motivácia
 jeden pre tých čo majú chuť na postup
 druhý pre tých čo nemajú chuť

 ponúkanie výhod ako v súkromnom sektore (napr. skrátený
pracovný čas pre manažérov, ......
 v mestách profesionálny personalista

Čo by mal vedieť komunálny politik

komunálne minimum
 znalosti nástrojov





legislatíva (369/90, 416/2004, 583/2004.....)
financovanie
procesy
kontrola

 poznať kompetencie
 mal by vedieť čo potrebujú a očakávajú občania
(pravda, spravodlivosť, úžitok)

 zodpovednosť za všestranný rozvoj územia
 spolupráca a dôvera = základ kultúrneho kapitálu =
prosperita,
 „gemeinsinn“
 mysli globálne, konaj lokálne – obec/ mesto nie je
ostrov, lokálne politiky vo väzbe na rámcové
podmienky

starosta/primátor
 zvoláva a vedie zastupiteľstvo, radu, podpisuje
uznesenia
 vykonáva správu
 zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,
PO,FO
 vydáva pracovný a organizačný poriadok
 rozhoduje vo veciach, ktoré nepatria
zastupiteľstvu
 je štatutárnym orgánom
 môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva ak
odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne
nevýhodný (nepodpíše ho v stanovenej lehote)

zastupiteľstvo
 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
 rozpočet, zmeny, kontrola , záverečný účet, dlhy, záruky,
zmluvy o medziobecnej spolupráci
 územný plán obce, časti obce, koncepcie rozvoja
 zavedenie, zrušenie miestnej dane, miestneho poplatku,
náležitosti dane, poplatku, rozhoduje o úvere, o verejnej
dávke
 miestne referendum, zhromaždenie obyvateľov
 VZN, dohody o medzinárodnej spolupráci
 volí a odvoláva hlavného kontrolóra
 štatút obce, rokovací poriadok, zásady odmeňovania poslancov
 zriaďuje, zrušuje RP,PO, OS iné PO
 združovanie obecných prostriedkov a činností, účasť v
združení, zriadenie fondu, zriadenie orgánov potrebných na
samosprávu a určovať náplň ich práce
 Čestné občianstvo, vyznamenania, ceny
 Erb, vlajka, pečať, znelka,...

mesto/samospráva významný ekonomický
subjekt
samospráva obce je zodpovedná za všestranný rozvoj obce/mesta

 vlastní majetok
 zamestnáva tisíce
zamestnancov
 má prístup k
informáciám
 má plánovacie,
programovacie a
finančné nástroje
 môže robiť miestnu
daňovú politiku
 môže podnikať

 môže cieľavedome
umiestňovať verejné
investície
 môže vytvárať
efektívne programy
rozvoja
 môže využívať
integrovaný prístup
 môže vytvárať
špecifické podmienky
pre podnikanie

ekonomické aspekty rozvoja mesta
 spoločenské náklady s dopadom na rozpočet
– údržba, oprava,priestory, plochy, cesty, parking, MHD, polícia
– hospodárenie s odpadom
– prevádzka sietí, infraštruktúry
 individuálne náklady
– cena pozemku
– súvisiace a vyvolané investície
– náklady na stavby (investičné, prevádzkové)
 dopady na rozpočet
– príjmy (miestne dane a poplatky, prenájom, vyšší podiel na
DPFO...)
– výdavky (služby, údržba, opravy, nová infraštruktúra,
demografia,...)
 regulácia rastu mesta: rast platov, rast daní a poplatkov, cien
pozemkov, energií, vody, tepla, zhoršovanie kvality ŽP, náklady na
bezpečnosť.

faktory konkurencieschopnosti
 na tvrdé faktory majú mestá obmedzený vplyv koncentrujú sa
najmä na „mäkké“
tvrdé















infraštruktúra (dopravné napojenie,
ceny energií, IKT, zásobovanie
energiami, likvidácia odpadu
podpora (stimuly)
dane
dostupnosť k nerastnému bohatstvu,
vlastné plochy, transakčné náklady,
ceny nehnuteľností, kapitálové trhy,
nezamestnanosť
kúpna sila
pracovná ochrana
mzdová politika
cena práce
trhové bariéry
blízkosť k výskumu, vzdelaniu,..
klíma
počet klientov

mäkké
 výskumné a vývojové zariadenia
 byrokracia (ochota spolupráce)
 politické prostredie (demokracia,
právo, ľudské práva, ...)
 miestne podnikateľské prostredie
 inovatívnosť, kreatívita
 image
 konkurencieschopnosť
 spolupráca
 osobné faktory( bývanie, mentalita,
kvalita životného prostredia,
zdravotníctvo, sociálne služby,
ponuka vzdelania, voľný čas,
oddych, nákupné možnosti, zábava

príklad: miestna podpora podnikania


služby podnikateľom: informácie, profil miesta, stratégia, poradenstvo,



finančné nástroje

zjednodušenie kontaktov so samosprávou, inžinierska činnosť (kontaktný bod pre
podnikateľov)
–

–



nepriame
• dostupná verejná infraštruktúra, vrátane možnosti napojenia
• zásoba mestských pozemkov, nehnuteľností (pozemková politika) a ich využitie
– získavanie plôch/objektov
– revitalizácia plôch/objektov, zvyšovanie ich hodnoty
– prenájom (napr. za dlhodobo fixovanú cenu) alebo následný predaj
– marketing plôch/objektov
– vytvorenie inkubátorov
• jasné všeobecné definovanie daní, poplatkov, úhrad
priame
• realizácia verejnej infraštruktúry
• bezplatné, alebo zvýhodnené poskytnutie pozemkov, objektov, iných
nehnuteľností
• dotácia
• úľavy na miestnych daniach a poplatkoch
• cielené výdavky v rozpočte mesta na podporu podnikania (infraštruktúra,
verejné priestory, ľudské zdroje, podpora podnikateľskej klímy,...)

právne záväzné povolenia, zákazy, ponuky
–
–

normy, predpisy zákony najmä v oblasti územného plánovania a stavebného konania
povoľovanie výnimiek, oslobodení, ktoré sú v priamej kompetencii mesta

diagnóza príčin
vytvorenie politiky
politické rozhodnutie
(2000,2003)
implementácia (

vyhodnotenie

Politická rovina

definícia problému

Expertná rovina

cyklus zmien / potrebný čas

proces rozhodovania
 3 cesty zámeru/námetu/opatrenia
 návrh vedenia mesta
 poslanecký návrh
 občianska iniciatíva (petícia)

 v každej etape majú právo vyjadriť sa občania,
iniciatívy, združenia, experti, médiá
 príprava, prerokovanie zámeru, námetu, v
politických frakciách, s poslancami – politické
rozhodnutie
 detailná príprava materiálu, dopady
 prerokovanie v komisiách, rade, verejné
prerokovanie
 prerokovanie v zastupiteľstve
 realizácia

Občan sa nemôže vzdať zodpovednosti

ako si ľudia zvolia a ako si plnia
povinnosti tak sa darí ich mestu/obcí
občania

starosta, primátor

poslanci zastupiteľstva

prednosta

obecný úrad
zložky úradu

rada
obecná polícia

komisie

kontrolór

obecné organizácie

občan má právo
okrem pasívneho a aktívneho volebného práva

 hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja
obce (miestne referendum),
 zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov
obce, vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať
sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na
orgány obce,
 používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a
ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,
 požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a
rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,
 požadovať pomoc v čase náhlej núdze

občan je povinný

§3, ods.3, zák.369/90 Zb.

 ochraňovať majetok obce,
 podieľať sa na nákladoch obce,
 vykonávať menšie obecné služby organizované
obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života,
životného prostredia, ekonomických podmienok a
sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú
vykonávané v záujme obce,
 podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného
prostredia v obci,
 napomáhať udržiavať poriadok v obci,
 poskytovať podľa svojich schopností a možností
osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

metamorfózy hlavného aktéra: občana
 postoje občana sa menia: študent, rodič, vlastník
nehnuteľnosti, podnikateľ, daňový poplatník,
dôchodca, volič, aktivista, politik
 zapája sa najmä vtedy, ak sa podľa neho malo urobiť
niečo inak, ako sa naplánovalo alebo urobilo
 sleduje najmä svoje záujmy a podľa toho aj často
posudzuje a zovšeobecňuje
 nástroje účasti na samospráve využíva najmä ak
chce presadiť svoje partikulárne záujmy
demokratické rozhodovanie prináša viac nespokojnosti
ako spokojnosti, väčšina rozhoduje o menšine a pri
tesných rozhodnutiach vzniká nespokojnosť (nízka
legitimita), preto sú potrebné nové formy komunikácie

metódy účasti občanov na správe
klasické

nové

 informácie (tabule,
vývesky, noviny)
 dialóg s občanmi
(stránkové dni, rada,
poslanci, primátor)
 iniciatívy občanov
(vystúpenie na msz,
prerokovanie
zámerov,..)
 hlasovanie občanov

 konferencie o
budúcnosti
 plánovacie bunky
(občania + experti)
 skupina agendy 21 (winwin stratégie)
 zmiešané komisie
 sociálne siete
 participácia na rozpočte
 .......

občianska participácia
výhody

nevýhody

 lepšie informovaní
voliči
 fórum na ktorom sa
dajú prerokovať veci –
pritiahnutie odborníkov
 cenné informácie od
občanov
 lepší cit pre potreby
občana

 aktivita občanov nemá
dopad na rozhodovanie –
rast nedôvery
 volení predstavitelia
alebo úradníci neberú do
úvahy vstupy od občanov
 nekompromisní aktivisti
bez zodpovednosti
 permanentný časový
stres, zlý time
manažment

námety na zlepšenie participácie
 participácia na tvorbe vízií, stratégií, programov, projektov
 verejné pripomienkové konania, hromadná pripomienka
občanov, ktorá musí byť prerokovaná, hearing k vážnym
veciam
 verejné zasadnutia rady a komisií
 podmienky pre aktívnu účasť verejnosti na zastupiteľstvách
 možnosť občanov navrhnúť bod rokovania zastupiteľstva,
napr. formou petície
 interpelácie občanov v rámci osobitného bodu zastupiteľstva,
pričom otázky musia byť zodpovedané
 VZN pre petície
 VZN pre zhromaždenia obyvateľov obce k dôležitým otázkam
 úprava pravidiel pre miestne referendum (nižšie kvórum ako
30%)
 aktívne informovanie verejnosti
 participatívny rozpočet (1-10%)

Rekonštrukcia štátu ?

všemohúca inštitúcia – príčina ďalekosiahlych kríz
Rozsiahle rozhodovacie právomoci, vďaka zákonom ovládajú územie, sociálny a
právny priestor. Koncentruje moc do rúk niekoľko byrokratov, politikov, šéfov
odborov a záujmových združení, pričom ich postoje, presvedčenia, strach, nádej,
kalkulácia, nedôslednosť, nadradenosť môžu rozvrátiť štát. Má silu a možnosti
odďaľovať dopady svojich rozhodnutí. Nemá dostatok informácií a ešte si
prispôsobuje ich interpretáciu

demokracia
prostriedok/nástroj na dosiahnutie dobra (pravda, spravodlivosť, verejné služby,
bezpečnosť), v zastupiteľskej demokracii sú za plnenie očakávaní občanov na
centrálnej úrovni zodpovedné politické strany

decentralizácia
prostriedok/nástroj na obmedzenie vlády všemohúcej inštitúcie, ktorá robí chyby,
obmedzuje práva, nedokáže využiť potenciál,.........rôzne formy decentralizácie

kultúrny potenciál, základ rozvoja
právo, fair play, sloboda, kapacita pre vzdelávanie, inkluzívnosť pre
menšiny, nenásilie
dôvera
základný predpoklad kultúrneho potenciálu

subsidiarita
určujúce pravidlo pri spravodlivej deľbe kompetencií (ďalšie sú: politická
ekvivalencia, fiskálna ekvivalencia, nedelenie právomocí a zodpovednosti,
refundácia externalít)

inštitúcie a politika sú základom
bohatstva alebo chudoby
úspešné spoločnosti sú zvyčajne demokracie
 s viacerými politickými stranami,
 s ústavou a listinou ľudských práv a slobôd, ktoré
obmedzujú moc centrálnej vlády.
 majú rôzne poistky, ktoré vyvažujú druhy moci v štáte, ako
napr. nezávislé súdnictvo, ústavný súd, dvojkomorový
parlament
 decentralizujú
moc
do
regiónov
a
povzbudzujú
angažovanosť obcí do miestnych záležitostí,
 veľmi vysoko si cenia predovšetkým vlastnícke práca a
slobodu jednotlivca

desaťročia boli úradníci vedení k tomu aby nepoužívali
mozog a vedomosti pri práci, ale aby odhaľovali čo
chcela komunistická strana

je potrebné reagovať na novú situáciu
 zásadné zmeny rámcových podmienok, trendy
 sklamaní občania žiadajú zmeny, ak nebudú politici
ochotní priniesť systémové riešenie nastane
ohrozenie liberálnej parlamentnej demokracie
 viac ako 60% občanov odmieta súčasný systém
 občania požadujú posilnenie priameho vplyvu na
správu a riadenie štátu
 takmer všetky naoko neriešiteľné problémy sú
riešiteľné ak ich rozdelíme na sústavu menších
častí
 nadmerná a dlhotrvajúca centralizácia spôsobí
kolaps (extraktívne inštitúcie, obmedzenie
kreatívnej deštrukcie)
 návrat k zodpovednosti

extraktívne inštitúcie
 vládca, ktorý má monopolnú moc a má pod kontrolou
centralizovaný štát a štátny aparát:
 môže do určitej miery zaviesť zákon a poriadok
 umožní v obmedzenom rozsahu a čase prosperitu, ktorej
výnosy však distribuuje najmä do rúk úzkej elity,

 nezabezpečí však trvalý rast, pretože ten potrebuje
technologické zmeny, inovácie :
 tým chýbajú ekonomické podnety, motivácie
 elity sa bránia zmenám

neprichádza k tzv. kreatívnej deštrukcii

decentralizácia a krízy
 ak niektorá elita zarába na odčerpávaní existuje
vždy iná, ktorá by sa rada dostala na jej miesto
 najúčinnejšou ochranou proti dôsledkom chýb
„všemohúcej inštitúcie“, ktoré vďaka reťazovej
reakcii zasiahnu všetkých, je:
• decentralizácia rozhodovania,
• konkurujúce si inštitúcie,
• odstraňovanie chýb a
• odmeňovanie úspechu
 základom
predchádzania
krízam
nie
je
centralizácia,
ale
naopak
decentralizácia
právomocí a zodpovednosti

decentralizácia bola súčasťou reforiem

subsidiarita
na verejnú správu by sme nemali prenášať žiadne úlohy, ktoré
môžu byť prinajmenšom rovnako dobre, rýchlo a hospodárnejšie
zabezpečované súkromným sektorom a zároveň by mali
obce/mestá zvážiť čo dokáže efektívnejšie zabezpečiť súkromný
sektor

efekty
úspora nákladov, zníženie rozpočtových výdavkov, úspora času,
transfer know – how, lepšia dostupnosť služieb

potenciál na miestnej úrovni
sociálne veci, školstvo, zeleň, údržba, cintoríny, kultúra, šport,
správa, osvetlenie, plánovanie, miestny rozvoj,......

 Čím viac životných otázok je riešených politicky o to viac je
otázny väčšinový princíp rozhodovania. Životaschopná a
slobodná spoločnosť sa opiera o mierovú súťaž nie o, na
základe princípu väčšiny, legitimizovaný nátlak.
 Štátny tlak a najmä tlak presadiť dobré, lepšie povedané
dobré z pohľadu väčšiny, často spôsobuje deštrukciu
spoločnosti

 Demokracia má obmedzené možnosti riešiť problémy a je
jedno či priama alebo nepriama.
 Nepriama demokracia je, čo sa týka nadhodnocovania
schopnosti jej reprezentantov, ešte nebezpečnejšia. Pohybujú
aj v nej politici, ktorí si myslia, že sú pupkom sveta a vnucujú
občanom svoju pravdu, myslia si dokážu riešiť všetky problémy
politikou, koncentráciou moci a vyšším zdaňovaním.
Robert Nef

kto to rozpráva o iracionalite občana?
Ako náhle sa typický občan dostane na
politickú dráhu upadá na najnižšiu úroveň
myslenia a koná tak, že v iných oblastiach by
sa to považovalo za infantilné, stáva sa
„primitívom“. Jeho spôsob rozmýšľania je
asociálny a preafektovaný.
Joseph Schumpeter ,1942

rekonštrukcia štátu















každá generácia si zaslúži svoju Ústavu
spravodlivá, aj vertikálna, deľba moci (subsidiarita)
úprava volebných systémov
regionálny model alebo flexibilná štruktúra na miestnej úrovni /
účelové obce , spolupráca
posilnenie prvkov priamej demokracie na miestnej úrovni
nový systém finančného vyrovnávania
nová regionálna politika
zmena organizácie ústredných orgánov
zmena unifikovanej organizácie obcí, priama demokracia v malých
obciach (trh dobrých politikov, občanmi volená rada v mestách)
priama voľba kontrolóra / ombudsmana
predĺženie volebného obdobia primátorov/starostov
časové obmedzenie výkonu mandátu
počty poslancov
odmeňovanie volených predstaviteľov

Regionálny model?

unitárny štát
oddelený model verejnej správy
zmeniť alebo nie?
vláda
ministerstvá

samospráva vyššieho
územného celku
miestna štátna správa
obce

spolupráca
nadriadenosť

kritériá regionalizácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nodálny región, centrum
homogenita regiónov,
nákladovosť usporiadania,
osídlenie a urbanizácia
doterajší vývoj členenia,
etnické, konfesionálne faktory,
počet obyvateľov, počet obcí.
dostupnosť okrajových sídiel,
prírodné pomery,
kompetencie jednotlivých úrovní a zložiek,
zladenie záujmov štátnej správy a samosprávy,
infraštruktúrne vybavenie územia
perspektíva vývoja svetovej spoločnosti, štátu, regiónov, obcí,
politické
požiadavky
(integrita
štátu,
súdržnosť,
zahraničnopolitická orientácia, cezhraničná spolupráca, vývoj
v susedných štátoch ,..),

zlé územnosprávne členenie

máme veľký počet malých regiónov?
štát

mil. obyv./km2

Počet

Belgicko

10,1 / 30 500

10

11 / 242 - 1 633

Dánsko (U)

5,3 / 43 000

5 (14 + 2 do r.2007)

1 / 5 353

Španielsko

39,3 / 505 000

50

18/ 260 – 5 000

Francúzsko

59,9/ 547 000

96

26 / 268 – 5 000

Taliansko

57,4 / 300 000

96

20 / 119 – 5 800

Veľká Británia

58,0 / 244 000

34

37 / 400 – 4 700

SRN

81,9 / 357 000

426

40 / 506 – 6 013

Holandsko

15,5 / 42 000

12

12 / 274 – 3 340

Írsko (U)

3,5 / 70 000

26

2/

Švédsko (U)

8,8 / 500 000

24

8 / 391 – 1 740

Grécko

10,5 / 132 000

51

13 / 200 – 1 778

Fínsko (U)

5,1 / 338 000

19 + 1

6 / 0,558 – 1 813

Portugalsko

10,5 / 92 000

18

5+2 / 242 – 3 539

Česká republika (U)

10,3 / 78 866

14

8 / 1 130 – 1 663

Maďarsko (U)

10,2 / 93 000

19

7 / 993 – 2 886

38,6 / 312 683

373

16 / 1 017 – 5 060

5,4 / 49 000

8

4 / 603 – 1 839

Poľsko (U)
SR (U)

NUTS II /
počet obyv. v tis.

možnosti na diskusiu a porovnávanie
 zlepšenie súčasného stavu





úprava kompetencií obcí a VUC
SOU – mikroregióny – neskôr združenia
povinná spolupráca v určitých oblastiach
....

 silná regionálna úroveň, v tom napr. :






presun úloh VUC a MŠS na obce
nové úlohy pre VUC
zmena počtu VUC, viac centier
povinná spolupráca v časti úloh/zníženie počtu obcí
....

 silná miestna úroveň (VUC ?) v tom napr.:




vznik účelových obcí/ združení(školstvo, infra, bezpečnosť,
sociálne veci) alebo municipalizácia
štatutárne mestá + čiastočná povinná spolupráca
mestá s dvomi úrovňami samosprávy

všetky možnosti si vyžiadajú úpravu financovania a
aplikáciu princípov demokracie

Komunálna reforma?

existuje vôbec dopyt po zlučovaní?
•
•

•
•

námety nevychádzajú od občanov, od daňových poplatníkov
kto teda hovorí o zlučovaní?
• tí, čo sú od obcí vzdialení
• tí čo na tom môžu zarobiť
• strany, ktoré chcú zvýšiť svoj vplyv
existujú aj iné možnosti ako zlučovať?
čo sú hlavné dôvody nespolupráce?
• nechápanie významu
• chýbajúca dôvera, povedomie, spolupatričnosť
• nedostatok informácií o výhodách
• rozdielna východisková čiara
• Strach z obmedzenia vplyvu, flexibility,
• nedostatočný tlak (prerozdeľovanie, kontrola,...)
• počiatočné výdavky
• politická štruktúra

mýty o zlučovaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zlúčením obcí, tieto zmiznú, stratia sa
mestá sú viac zadlžené, spojením sa zadlžíme
veľké mestá = ekonomický úspech
obec je iba správna jednotka
znížením počtu obcí sa zvýši kvalita
zlúčením obcí vyriešime problém
komunálnou reformou zaručíme úspech
čiastkové úpravy vyriešia problém
zmena k lepšiemu bude bez skúmania efektívnosti a účinnosti

Ukazuje sa, že so zmenou očakávaných trendov:
klasické prístupy riešenia fragmentácie novými hranicami (zmena
usč, zlučovanie obcí, centralizácia cez zákony, ďalšia úroveň,..)
neprinesú očakávané efekty, nebudú pružne reagovať na zmenu
podmienok a nie sú celoplošne a pre všetky úlohy vhodné

ale spolupráca je nevyhnutná

rozvoj osídlenia,
urbanizácia,
demografické zmeny,
migrácia

požiadavka na
efektívnejšie vládnutie

mestský
región

nové úlohy na
miestnej
a regionálnej úrovni

fiskálny tlak na
efektívnejšie
využívanie verejných
zdrojov

dôvody spolupracovať
• oddelenie bývania a práce
• prechodne bývajúci obyvatelia
• denne je v centrách osídlenia + 20- 25% trvalo
bývajúceho obyvateľstva
• po roku 1980 nastáva vnútroregionálna migrácia
najmä z miest do obcí
• 70 % slovenských miest zaznamenalo v období
rokov 2011/ 2001 pokles počtu obyvateľov
• efektivita úloh

neexistuje optimálna veľkosť obce, župy
ale optimálna veľkosť úlohy
Riešenie externalít:
integračné modely:







zlučovanie obcí, pričlenenie obcí
k mestám
opatrenia nadradenou správnou
jednotkou
regionálny model
spolupráca na báze zmlúv
vytváranie združení obcí
orientovaných na úlohy

dezintegračný model


navzájom si konkurujúce
jurisdikcie mimo hraníc
správnych jednotiek

možné kroky k naplneniu cieľa
• posilnenie právomocí a zodpovednosti miest
• spolupráca v rámci účelových obcí
• mestské regióny (bottom up), t.j. spolupráca miest a
obcí v nodálnych mestských regiónoch,
• dobrovoľné zlučovanie

existoval možný postup 2017 - 2020
2017

voľby do orgánov vyšších územných celkov

2018

voľby do orgánov miest a obcí

2020

riadne parlamentné voľby

2022

voľby do orgánov obcí a do orgánov vyšších územných celkov

 vytvorenie „parlamentnej“ komisie (komisií) s úlohami













prehodnotenie rozdelenia kompetencií a spôsobu ich financovania
model verejnej správy/ vzťah štátnej správy a územnej samosprávy
návrh komunálnej reformy, vrátane financovania a kreovania orgánov
posúdenie potreby, úloh, kreovania a financovania vyšších územných celkov
návrh zmien ústredných orgánov vo väzbe na zmeny
časový harmonogram (legislatíva, realizácia)
finančné dopady

prerokovanie výstupov v NR SR / verejné vypočutie
rozpracovanie výstupov ústrednými orgánmi
predloženie vládnych návrhov zákonov
realizácia 2020 - .......v gescii vlády

„NIČ NEBUDE“ je čas na prípravu zmeny

niznansky@komunal.eu
www.komunal.eu

