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Števo DVORSKÝ moderátor:
"Hospodárska a ekonomická kríza núti všetkých a všade šetriť, konsolidovať verejné financie.
Avšak verejnú správu máme na Slovensku stále podľa mnohých odborníkov pridrahú a zbytočne
rozkošatenú. Od nového roka sa síce začala reforma ESO, no nedotýka sa samosprávy. Na to, že
máme na Slovensku priveľa obcí, upozorňujú analytici už niekoľko rokov. Združenie miest a obcí
Slovenska však dlho nechcelo o radikálnej komunálnej reforme ani počuť. Teraz sa ale názory trochu
menia. Téme sa venuje Eva SLÁDKOVÁ."
Eva SLÁDKOVÁ, redaktorka:
"V Bratislave sa napríklad stále častejšie objavujú hlasy, ktoré poukazujú na to, že mať okrem
mestskej samosprávy ešte 17 ďalších mestských častí, to je priveľa. Starosta bratislavskej Petržalky
a zároveň podpredseda ZMOS-u Vladimír BAJAN hovorí o tom, že by bolo vhodné zredukovať ich na
päť."
Vladimír BAJAN:
"Diskusia o tom, či Bratislavčania sú ochotní ďalej platiť dane na to, aby mali takmer 341
poslancov, 18 plnohodnotných úradov, teda 17 starostovských a jeden primátorský, 18 zvolených
funkcionárov, prebieha. Ja osobne som presvedčený o tom, že súčasná štruktúra je neudržateľná, je
veľmi drahá. Nakoniec len odmeny na týchto poslancov je viac ako 1,2 milióna eur."
E. SLÁDKOVÁ:
"Samozrejme však iný názor majú predstavitelia malých mestských častí, ktoré by v prípade
reformy, tie väčšie ako Petržalka, pohltili. Reforma teda vôbec nebude jednoduchou záležitosťou.
S tým, že taká samospráva, akú má dnes v súčasnosti Bratislava, je zbytočne pridrahá, súhlasí aj
analytik konzervatívneho Inštitútu Milana Rastislava Štefánika, Dušan SLOBODA. Ten je však, pokiaľ
ide o reformu, oveľa radikálnejší."
Dušan SLOBODA:
"Ja to zníženie mestských častí zo 17 na 5, alebo akékoľvek iné číslo, považujem za polovičaté
riešenie. Myslím si, že Bratislava nepotrebuje dvojúrovňovú miestnu samosprávu. Ak si porovnateľne
veľká Kodaň vystačí s jedným zastupiteľstvom a 55 poslancami, tak by si aj Bratislava mala vystačiť
s jedným zastupiteľstvom, s jedným úradom, s jedným primátorom a 45 poslancami."
E. SLÁDKOVÁ:
"Zbytočne veľa samospráv však máme podľa analytika, všade na Slovensku. Pokiaľ ide o mestské
časti, napríklad Košice ich majú ešte viac ako Bratislava. Dvadsaťdva. Navyše, obecných samospráv
na Slovensku je až takmer tritisíc."
D. SLOBODA:
"Ak som spomínal k Bratislave Kodaň, tak k Slovensku môžem spomenúť Dánsko, ktoré je
porovnateľne veľké a tam prebiehala municipalizácia, teda združovanie obcí, od sedemdesiatych
rokov, podobne ako v ďalších škandinávskych krajinách a dnes majú v Dánsku 98 municipalít na tej
miestnej úrovni, kde my máme vyše 2900 samosprávnych celkov. Sú štúdie, ktoré hovoria, že na
Slovensku by sa dalo dospieť k 160 municipalitám, čo je ale dlhoročný proces."
E. SLÁDKOVÁ:
"ZMOS dlho hovorí o tom, že komunálna reforma sa môže udiať len postupne, prirodzeným
vývojom. Dnes, zdá sa, trochu zmenil rétoriku. Jeho predseda Jozef DVONČ."
Jozef DVONČ:
"Zrejme v rámci auditu kompetencií dôjde k tomu, že tie kompetencie sa aj v rámci obcí a miest
rozvrstvia. To znamená, že nám vzniknú obce, ktoré nám budú vykonávať určité kompetencie.
A potom budú obce, ktoré budú ako keby naberať viacej tých kompetencií a budú ich zabezpečovať aj
pre tie najmenšie obce, pretože nie je možné, aby také obrovské množstvo kompetencie riešil
napríklad úväzkový starosta. Nechcem tým samozrejme povedať, že ten počet obcí je dnes veľký, ale
k určitej municipalizácii určite dôjde. Nakoniec máme už príklady spoločných úradov. Ja myslím, že po
dobrej diskusii a po uzavretí auditu dôjdeme aj k tomu, že táto situácia sa vyrieši."

