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Akým smerom sa budeme uberať?
„Súčasná vláda je etatistická, uznáva silný štát, najmä pokiaľ
ide o jeho kontrolné, regulačné a ochranné úlohy“,
predseda vlády na 18. Sneme ZMOS.

Základom silného štátu je silná a nezávislá miestna
Samospráva, ktorá je zárukou demokracie na Slovensku
Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy, 2000

Silný štát

silná centrálna vláda

Kroky proti princípom decentralizácie
• Príklady legislatívy s negatívnym dopadom na obce
–
–
–
–
–
–
–
–

Parkovné (bez návrhu riešenia)
Miestne dane (oslobodenie cirkevných a školských zariadení)
Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy
Poslanecké návrhy zákonov (stavebný zákon, alkohol, o meste Košice, o
hl. meste SR Bratislave,....)
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
Návrh nezaradenia ÚMS medzi pripomienkovacie miesta
Životné minimum
Pravidlá pre čerpanie eurofondov, centralizmus riadenia a rozhodovania

• Ilúzia vyriešenia regionálnych disparít z centra
• Nepravdivé tvrdenia o nadbytku financií obcí

Odovzdať daň z príjmu fyzických osôb
samospráve bol správny krok
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Nové výzvy pre mestá
Komunálnymi výzvami pre nadchádzajúce obdobie budú :
- pracovné miesta,
- podpora rodiny,
- podpora kultúry a kultúrnosti,
- zdravotný stav obyvateľstva,
- bezpečnosť,
ale aj sociálne služby a sociálna pomoc.

**********************
Vzťah medzi centrálnou vládou a mestami musí byť založený na:
- princípe subsidiarity,
- na rovnovážnosti rozhodovacích a finančných vzťahov,
- na princípe „kto objednáva, ten platí“.
Centrálna vláda má pomáhať mestám, regiónom tam, kde je to
potrebné, nie diktovať. Inak musia byť mestá, obce, regióny nezávislé.
Iba tak je možné zvládnuť výzvy budúcnosti.
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