EURÓPSKA ÚNIA NÁM UŽ ZREJME NEBUDE PRISPIEVAŤ NA
SAMOSTATNÉ PROJEKTY
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Nina KRAJČOVIČOVÁ, moderátorka:
"Európska únia nám v novom období už zrejme nebude prispievať na jednotlivé opravy ciest či
škôl. Namiesto samostatných projektov budú musieť obce vytvárať spoločné tzv. komplexné stratégie,
ktorých cieľom bude rozvoj celého regiónu. Starostovia a primátori sa však napriek tomu nádejajú, že
budú mať pri využití fondov voľnejšie ruky."
Z. RÁCZ, redaktor:
"Stavba čističky odpadových vôd v obci Dúbrava, či rekonštrukcia námestia v Chorvátskom
Grobe - aj takéto projekty doposiaľ Európska únia preplácala. Po novom to už Únia robiť nechce.
Podľa predstáv Európskej komisie by peniaze z eurofondov mali smerovať skôr na podporu
zamestnanosti alebo výskum. Potreby obcí a priority Únie sa tak rozchádzajú, tvrdí podpredseda
Združenia miest a obcí Slovenska, Milan MUŠKA. Starostovia to však môžu obísť v tzv. spoločných
komplexných projektoch regiónov."
Milan MUŠKA:
"V rámci ktorého sa, povedzme, vybuduje aj časť cesty, ale buduje sa pritom aj infraštruktúra
ostatná."
Z. RÁCZ:
"Podpredseda vlády pre investície Ľubomír VÁŽNY pre Slovenský rozhlas povedal, že podľa
predbežnej dohody má ísť z eurofondov na program určený pre mestá a obce 1,2 miliardy eur. Krajské
mestá z toho dostanú 370 miliónov, zvyšok si rozdelia ostatné."
Ľubomír VÁŽNY:
"Ale musia sa dohodnúť, čo chcú robiť aj VÚC-ky, aj obce v tom území. Čiže v tomto budú mať
čierneho Petra oni."
Z. RÁCZ:
"Starosta Petržalky a podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Vladimír BAJAN v tom
prekážku nevidí."
Vladimír BAJAN:
"Presne vieme, ktoré školy, ktoré námestia, ktoré oblasti v životnom prostredí akým spôsobom by
sme vedeli zlepšiť. Máme konkrétnu stratégiu."
Z. RÁCZ:
"Aj odborníci sa zhodujú, že spoločné plánovanie rozvoja viacerými obcami je pri ich vysokom
počte (Slovensko ich má takmer 2900) nevyhnutnosťou. Podľa Dušana SLOBODU z Konzervatívneho
inštitútu je to však iba odďaľovanie systémového riešenia."
Dušan SLOBODA:
"Dve tretiny z tých vyše 2900 obcí má menej ako tisíc obyvateľov, majú malé rozpočty, starostov,
ktorí nie sú ani na plné úväzky. To je problém, ktorý sa vôbec nerieši."
Z. RÁCZ:
"Prílišná rozdrobenosť škodí rozvoju regiónov a bez vyriešenia tohto problému sa ďalej
nepohneme, myslí si tiež odborník na verejnú správu Viktor NIŽŇANSKÝ."
Viktor NIŽŇANSKÝ:
"Združenie miest a obcí preferuje skôr názor medziobecnej spolupráce intenzívnejšej. Sú aj
názory odborné, ktoré hovoria, že efektívnejšie je to zlučovanie obcí, jak sa deje v mnohých krajinách
Európy, takže o tomto je treba teraz diskutovať, ale ten čas určite teraz je, pretože takto to ďalej asi
nepôjde."

