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Únia miest Slovenska po preštudovaní dokumentu „Národný reformný integrovaný plán" s veľkým sklamaním 
konštatuje, že súčasťou vízie moderného Slovenska nie je žiaden ucelený návrh zmeny spravovania štátu. 

Vláda nenavrhuje žiadne výrazné posilnenia územnej samosprávy. ÚMS dlhodobo volá po jasnej vízii 
Slovenska, ktorá by presiahla jedno volebné obdobie. Pre akýkoľvek ďalší rozvoj našej krajiny je táto zmena 
nevyhnutná. Podľa Richarda Rybníčka, prezidenta ÚMS, „Slovensko potrebuje reformu ako soľ. Najmä takú, ktorá 
bude reagovať na aktuálne a očakávané trendy nielen v ekonomike, ale aj v správe štátu, a to výrazným posilnením 
zodpovednosti miest, obcí a regiónov pri rozvoji a správe." 

ÚMS víta, že princíp násilného zlučovania obcí už nie je súčasťou vládnych dokumentov. Na druhej strane však 
návrh na rušenie mestských častí v Bratislave a Košiciach, ako aj návrh nového rozdelenia kompetencií podľa 
kategórie obcí považuje ÚMS za nedomyslený a nevhodný. Tak, ako malé obce nie sú problémom, pretože sú 
nevyhnutnou súčasťou identity Slovenska, tak rovnako nie je ani problém v počte mestských častí našich najväčších 
miest. Problémom je najmä efektivita a dostupnosť poskytovaných služieb obyvateľom. V prípade mestských častí 
vidíme riešenie v novom rozdelení kompetencií a úprave financovania. Magistrát by mal prevziať na seba väčšiu 
zodpovednosť v oblasti preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, ako aj v strategicky dôležitých a 
rozvojových kompetenciách. Nové rozdelenie úloh, a s tým súvisiaca zmena ich financovania, by sa mala 
premietnuť do zákona o Bratislave a o Košiciach. Podrobnosti by, tak ako doteraz, doriešil štatút oboch miest. 
Zámer vytvorenia zatiaľ nedefinovateľných kategórií obcí s rozličnými kompetenciami iba skomplikuje súčasný stav 
a prinesie ďalšie politické a technické problémy. Za vhodnejšie považuje ÚMS aplikovať súčasnú legislatívu, 
hovoriacu o spolupráci obcí. Túto legislatívu je však potrebné rozšíriť o možnosť uloženia povinnej spolupráce a 
upraviť súčasný systém financovania. Ide najmä o finančné vyrovnávanie sociálnych, geografických, topografických 
a ekonomických rozdielov. 

ÚMS verí, že výzva Ministerstva financií SR na verejnú diskusiu sa skutočne aj naplní. Mestá sú pripravené byť 
partnermi v tomto dialógu a trvale sa dožadujú dialógu s vládou, aby ich názor mohol byť aspoň vypočutý. Súčasnú 
úroveň komunikácie ÚMS zásadne odmieta a považuje ju za chybu vo vnímaní riadenia vecí verejných. Veríme, že 
nielen naše podnety, ale aj tézy z programového vyhlásenia vlády, sa viac premietnu do výsledného textu Vízie 
Slovenska. 
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