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Mestá a obce predstavujú jeden zo základných pilierov demokracie na Slovensku. Ľudia
nežijú v abstraktnom vzduchoprázdne, ale každý jeden občan žije, pracuje a vychováva deti,
prípadne prežíva jeseň svojho života v konkrétnej obci alebo meste. Mestá a obce dokážu
reálne ovplyvňovať konkrétne životné podmienky, v ktorých ľudia žijú. Ak chceme reálne
zmeniť chod našej krajiny, tak v Národnej rade SR je nevyhnutné mať spravodlivé a
vyvážené zastúpenie poslancami, ktorí pochádzajú z jednotlivých regiónov, kde aj reálne
žijú a majú trvalý pobyt. Keď parlament pred viac ako dvadsiatimi rokmi účelovo schválil celé
Slovensko ako jeden volebný obvod, väčšina politických strán sľubovala nápravu, no dodnes
sa tak nestalo.
DOBRÁ VOĽBA presadzuje zavedenie ôsmich volebných obvodov, ktoré budú odrážať
osem existujúcich samosprávnych krajov. Skutočné riešenie regionálnych rozdielov je
spojené s tým, aby v parlamente boli poslanci, ktorí budú vyvážene zastupovať všetky
slovenské regióny. Ich počet súvisí s veľkosťou regiónu, t.j. s počtom obyvateľov. „Zmena
volebného systému, ktorý zabezpečí proporcionálne zastúpenie
krajov skúsenými
osobnosťami z jednotlivých regiónov Slovenska v parlamente, je pre DOBRÚ VOĽBU
principiálna otázka a je pre nás najväčšou prioritou pre nasledujúce volebné obdobie. Touto
zmenou chceme dosiahnuť to, že politici budú osobne priamo zodpovední svojim voličom,
teda regiónu, za ktorý budú kandidovať a v ktorom musia trvale žiť. Vtedy sa budú inak
správať pri ich zastupovaní. Občania si môžu vybrať za svojho poslanca osobnosť, ktorú
poznajú a ktorú budú môcť priamo osloviť," povedal líder DOBREJ VOĽBY Tomáš Drucker.
Skutočnosť, že DOBRÁ VOĽBA vníma otázku samosprávy a jej usporiadania mimoriadne
vážne, potvrdzuje aj zloženie jej kandidátky. ,,Som nesmierne hrdý na to, že v prvej tridsiatke
našej kandidátnej listiny je osem primátorov a starostov. A osobitne som veľmi rád, že medzi
nimi je na treťom mieste dlhoročný starosta Štrby Michal Sýkora. Myslím, že je to relevantný
dôkaz toho, že túto oblasť berieme naozaj vážne. Rôznorodé skúsenosti jednotlivých
zástupcov miest a obcí nám pomáhajú prinášať také riešenia, ktoré občania
reálne
potrebujú,“ povedal Drucker.
Riešenia nevyhnutné pre efektívne fungovanie samosprávy spísala DOBRÁ VOĽBA nielen
vo svojom programe, ale aj v DESATORE PRE FUNGUJÚCU A PROSPERUJÚCU
SAMOSPRÁVU. Sú medzi nimi napríklad zmena volebného systému, nové prerozdelenie
kompetencií medzi štátom a samosprávami, podpora poľnohospodárstva, dopravy
a cestovného ruchu, zlepšenie podmienok čerpania eurofondov a pod.

PREHĽAD O POČTE POSLANCOV NR SR PODĽA KRAJOV
(súčasný stav a stav po navrhovanej zmene volebného systému)

DESATORO PRE ÚSPEŠNÚ A PROSPERUJÚCU SAMOSPRÁVU
Mestá a obce sú 30 rokov jedným z najvýznamnejších pilierov štátu a demokracie na
Slovensku. Sú akoby predĺženou rukou štátu k občanom a napriek tomu je ich postavenie
neraz nedocenené a ohrozené. Občania žijú v konkrétnych mestách a obciach a takto zdola
vytvárajú štát, ktorý by mal slúžiť svojim obyvateľom. Preto je potrebné presadiť aj
nasledovné opatrenia:
1. Chceme presadiť zmenu volebného systému tak, aby mal hlas regiónov silné
zastúpenie v parlamente. DOBRÁ VOĽBA navrhuje osem krajov ako osem
volebných obvodov, aby platilo: „kandidujem, kde žijem a volím, koho poznám“.
2. Posilnenie reprezentácie regiónov v národnom parlamente a skvalitnenie
ústavodarného a legislatívneho procesu sú dôležitými predpokladmi nielen pre
stabilitu a rozvoj samotného štátu, ale zároveň aj pre rozvoj regiónov a slovenskej
ekonomiky.
3. Vláda a parlament nesmú prijímať takú legislatívu, ktorá naruší schopnosť obcí
poskytovať základné služby pre ľudí. Je nevyhnutné, aby žiaden zákon s finančnými

dopadmi na mestá a obce nebol schválený bez toho, aby sa s ním nepresunuli aj
finančné prostriedky potrebné na jeho realizáciu. Zákony s ekonomickými dopadmi na
samosprávu môžu byť schválené len tak, aby platili vždy od 1. januára, aby sa
nenarúšala rozpočtová stabilita miest a obcí.
4. V súčasnosti regionálny rozvoj na Slovensku riadi niekoľko ministerstiev a chýba
koordinácia opatrení a aktivít v tejto oblasti. Preto je nevyhnutné dostať agendu
regionálneho rozvoja na národnej úrovni do pôsobnosti jedného štátneho orgánu,
ktorý bude koordinovať túto oblasť s cieľom znižovať existujúce regionálne rozdiely a
zabezpečiť trvalo udržateľný regionálny rozvoj (tak ako je tomu je v susednom Česku
či Poľsku).
5. Moderná a efektívna územná samospráva potrebuje prehodnotiť rozdelenie
kompetencií medzi štátom a územnou samosprávou (mestá, obce VÚC) a navýšiť
objem finančných prostriedkov na výkon týchto kompetencií. Je potrebné zaviesť
moderný model fungovania miestnej územnej samosprávy na princípe medziobecnej
spolupráce a spoločného výkonu niektorých kompetencií obcami a mestami.
6. Je nevyhnutné vyriešiť dlhodobý problém samosprávy – vlastnícky doriešiť
nevysporiadané pozemky vo vlastníctve štátu a súkromných osôb pod
verejnoprospešnými stavbami miest a obcí (napr. cesty, chodníky, námestia, parky,
športoviská, cintoríny a pod.). Všetok prebytočný nehnuteľný majetok štátu a VÚC
musí byť prednostne určený pre samosprávy na výstavbu nájomných bytov a na iné
verejnoprospešné účely. Rozvoju slovenských regiónov veľmi pomôže masívnejšia
realizácia pozemkových úprav.
7. V oblasti cestovného ruchu musíme cielene podporovať strediská cestovného ruchu
na Slovensku a dobudovať a zmodernizovať verejnú infraštruktúru (najmä záchytné
parkoviská, cyklotrasy, prístupové komunikácie a pod.). Popri tom je potrebné
podporovať krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu a obnoviť štátnu
agentúru pre cestovný ruch. Rozvoj cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách i v iných
regiónoch nie je možný bez doriešenia zonácie národných parkov a dopravy. Je
absolútnou prioritou dobudovať diaľnice a obchvaty miest a obcí cestami 1. triedy a
podporovať projekty integrovanej dopravy vrátane cyklodopravy.
8. Je potrebné oživiť slovenský vidiek a komplexne a systémovo podporiť
poľnohospodárstvo, lebo ono dokáže predovšetkým na vidieku fungovať aj ako zdroj
pracovných miest, zabezpečí rozvoj miestnej ekonomiky a podporí vyššiu produkciu
kvalitných slovenských potravín.
9. Je nemysliteľné, že v 21. storočí na Slovensku nemá verejný vodovod 474 obcí a
verejnú kanalizáciu má vybudovanú len 1 128 obcí, čo je len 39 percent zo všetkých
obcí. Musíme prioritne kumulovať potrebné štátne i európske financie práve na
dobudovanie chýbajúcej základnej infraštruktúry, ktorú ľudia potrebujú pre bežný
život. Výstavbu verejných vodovodov a kanalizácii majú prioritne realizovať
vodárenské spoločnosti (nie malé obce, ktoré sa budú zadlžovať).
10. Pre správne a rozumné čerpanie súčasných i budúcich fondov EÚ musíme
zjednodušiť a zrýchliť ich čerpanie. Financie z budúcich fondov EÚ je nutné čo najviac

nasmerovať priamo pre regióny, mestá a obce (najmä pre oblasť regionálnej dopravy,
školstva, sociálnych služieb, životného prostredia, cestovného ruchu a modernizáciu
miestnych komunikácii).
Zároveň musíme zjednodušiť kontrolu verejného
obstarávania na princípe „1 kontrola a dosť“ . Ak to nepresadíme, existujúce
regionálne rozdiely sa budú zväčšovať.

