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Hospodárna samospráva 
 
• podporíme vykonanie personálneho auditu na obecnom či mestskom úrade 

a následné zefektívnenie organizačnej štruktúry (zníženie počtu zamestnancov) 
• presadzujeme audit činnosti, majetku a hospodárenia rozpočtových, 

príspevkových organizácií a iných právnických osôb zriadených samosprávnou, a 
audit majetku samosprávy obce či mesta a následné rozdelenie majetku 
samosprávy na „nevyhnutný“ (slúžiaci na verejné funkcie) a na „doplnkový“ (ktorý 
neslúži na plnenie základných potrieb obce, mesta). „Doplnkový“ majetok  
samosprávy navrhujeme predať súkromným vlastníkom 

• budeme sa zasadzovať za zníženie počtu poslancov obecného či mestského 
zastupiteľstva 

• budeme sa zasadzovať za to, aby obce viac využívali možnosti, ktoré poskytujú 
spoločné obecné úrady v oblasti združenej správy kompetencií samosprávy, čím sa 
znížia výdavky obecných úradov 

• zasadíme sa o postupné znižovanie miestnych daní a poplatkov a s tým súvisiace 
znižovanie výdavkov samosprávy 

• budeme presadzovať vyrovnané rozpočtové hospodárenie samosprávy, a to 
rovnako v časti bežného i kapitálového rozpočtu 

• presadzujeme zníženie výdavkov, jasné výdavkové obmedzenia a minimalizáciu 
výdavkov a činnosti samosprávy zasahujúcich do podnikateľského prostredia 

• zasadzujeme sa za optimalizáciu výdavkov samosprávy prostredníctvom 
outsourcingu, privatizácie a celkového obmedzenia vlastnej investičnej a 
podnikateľskej činnosti samosprávy, čo prispeje k rastu ekonomickej slobody a 
redukcii priestoru pre netransparentné rozhodovanie, korupciu a klientelizmus 

 
Transparentná samospráva 
 
• presadzujeme zverejnenie obecného majetku na internete, spolu s účelom využitia 

a podmienkami nakladania, resp. s nájomnými vzťahmi (a zmluvami), zasadíme 
sa o vypracovanie cenovej mapy a následné uplatňovanie trhových cien pri predaji 
majetku mesta (prostredníctvom verejnej dražby) 

• zasadíme sa o rozšírenie rozsahu zverejňovaných informácií na internete podľa 
hesla čo nie je tajné, je verejné, a to vrátane prepisov záznamov z rokovaní 
obecného či mestského zastupiteľstva 

• presadzujeme, aby sa aktívne zverejňovali informácie o samospráve (spôsobom 
„zverejniť všetko čo sa zverejniť dá“) a tiež urýchlilo sprístupňovanie informácií na 
žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

• navrhneme objektívne kritériá pre odmeňovanie poslancov obecných resp. 
mestských zastupiteľstiev, starostu (primátora a zástupcu primátora), budeme 
iniciovať prípravu a zverejnenie odmeňovacieho poriadku poslancov, starostu 
(primátora a zástupcu) a budeme sa zasadzovať za to, aby bola výška odmien 
jednotlivých poslancov, starostu (primátora a zástupcu) pravidelne zverejňovaná, 
vrátane odôvodnenia, a aby sa zabránilo udeľovaniu ad hoc odmien 

• budeme sa zasadzovať za to, aby sa na úrovni obecnej resp. mestskej samosprávy 
prísnejšie (i nad rámec platných zákonov) definoval konflikt záujmov (reálna 
nezlučiteľnosť funkcií) pre poslancov zastupiteľstva, starostu (primátora, 
zástupcu) a zamestnancov obecného (mestského) úradu  

• navrhneme, aby sa závažné rozhodnutia (územný plán, koncepcia školstva, veľké 
investičné zámery obce, mesta a pod.) prijímali po verejnej diskusii,  



 
 
Rovnaké pravidlá pre všetkých 
 
• budeme presadzovať, aby všetky zložky samosprávy vytvárali a dôsledne 

vyžadovali rovnaké pravidlá pre všetkých. Nebudeme tolerovať rozdielny prístup k 
vybraným skupinám občanov či podnikateľov 

• presadzujeme obmedzenie poskytovania dotácií organizáciám zriadených 
samosprávou z vlastných príjmov samosprávy 

• budeme presadzovať verejné obstarávanie prostredníctvom verejnej súťaže, 
elektronickej aukcie  a predaj obecného majetku prostredníctvom verejnej dražby 

• podporíme jasné pravidlá pre územné a stavebné konanie 
• budeme navrhovať spravodlivé pravidlá podpory rôznych kultúrnych, 

spoločenských a športových aktivít. Navrhneme vznik grantového systému na 
podporu uvedených činností s jasnými a vopred stanovenými kritériami resp. 
zavedenie kupónového systému tam, kde to bude možné a efektívne 

 
Plynulá a rýchla doprava  
 
• podporíme vstup ďalších prepravcov a konkurenciu do poskytovania služieb 

v mestskej hromadnej doprave 
• budeme sa snažiť o vyššiu kvalitu údržby cestnej siete za nižšiu cenu 

v konkurenčnom prostredí formou verejnej súťaže 
• budeme presadzovať lepšiu koordináciu rozkopávok a uzávierok ciest 
• budeme spolupracovať s miestnymi iniciatívami občanov pri udržiavaní a 

rozširovaní siete cyklistických trás, chodníkov a značenia v mestách  
• zabezpečíme úpravu systému parkovania najmä v obytných štvrtiach mesta, čím 

bez väčších investícií zvýšime počet parkovacích miest  
 
Škola otvorená celej rodine 
 
• budeme presadzovať podmienky pre skvalitnenie vzdelávania na základných 

školách prostredníctvom poskytnutia väčšej slobody školám a učiteľom, ich väčšej 
zodpovednosti za formovanie obsahu vzdelávania a vytvorenia konkurenčného 
prostredia medzi školami 

• navrhneme systém hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu z pohľadu školskej 
komunity, teda rodičov, žiakov a učiteľov a systém objektívneho odborného 
hodnotenia (porovnania) jednotlivých škôl z úrovne mesta 

• budeme podporovať a iniciovať, aby sa školské zariadenia využívali pre celé 
rodiny, podporíme vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity na školách aj pre 
rodičov a seniorov 

• presadíme zvýšenie športových aktivít pre mladých, podporíme projekty na 
prevenciu proti sociálne nebezpečným javom (drogy, násilie na školách, ale aj v 
rodinách) 

• budeme pomáhať pri vzniku a fungovaní materských centier a vzdelávacích a 
spoločenských aktivít pre matky s malými deťmi 

• zabezpečíme medializáciu všetkých aktivít škôl a školských zariadení (minimálne 
na www stránke mesta a v miestnych printových médiách) 



 
Sociálna pomoc 
 
• budeme podporovať adresnú sociálnu pomoc zameranú na ľudí v hmotnej 

a sociálnej núdzi  
• presadzujeme transformáciu zariadení poskytujúcich sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy tak, aby pôsobili pružnejšie, s vyššou 
kvalitou a predovšetkým cielene na individuálne potreby občana v sociálnej núdzi 
s komplexným prístupom k jeho problémom. Tento cieľ navrhujeme riešiť 
spoluprácou so súkromnými (ziskovými i neziskovými) poskytovateľmi sociálnych 
služieb, realizáciou projektov smerujúcich k zvýšeniu kvality a dostupnosti 
poskytovaných sociálnych služieb 

• budeme presadzovať najmä také formy sociálnych služieb pre seniorov, ktoré 
umožnia ich čo najdlhšie zotrvanie v domácom prostredí 

• podporíme rozvoj sociálnych služieb, rozvoz stravy a činnosť tzv. sociálneho 
taxíka, ktorý umožní zlepšenie možností zabezpečenia si potrieb pre seniorov 

 
Bezpečnosť a poriadok 
 
• podporíme lepšiu spoluprácu obecnej resp. mestskej polície a štátnej polície s 

cieľom zabezpečiť ochranu obyvateľov a ich majetku 
• budeme presadzovať posilnenie kompetencií obecnej a mestskej polície pri 

udržiavaní verejného poriadku v obciach a mestách 
• budeme presadzovať vyšší dôraz na dodržiavanie nočného kľudu a čistoty 

verejných priestranstiev 
 
Deregulácia 
 
• presadzujeme, aby pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí 

a miest, ako i pri tvorbe  územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest, ktoré sú 
obce a mestá povinné podľa príslušných zákonov vypracovať, nedochádzalo k 
zbytočným zásahom do podnikateľského prostredia všeobecne 

• presadzujeme, aby boli regulácie podnikateľského prostredia na miestnej úrovni 
formou všeobecne záväzných nariadení v maximálne možnej miere odstránené 

 
Miestny rozvoj 
 
• presadzujeme, aby zodpovednosť za rozvoj obcí a miest vo väčšej miere prevzali v 

sami občania a spoločenstvá, ktoré si slobodne vytvárajú, a realizovali sa také 
aktivity, ktoré vychádzajú primárne z vnútorného potenciálu územia a potrieb 
občanov, a nie na základe centrálne stanovených cieľov v plánoch, či už na 
národnej alebo nadnárodnej úrovni EÚ. Len takýto prístup, ktorý je založený na 
princípoch regionálnej identity a prirodzenej súdržnosti obyvateľstva môže 
priniesť skutočnú zmenu vo vzťahu občanov k územiu, na ktorom žijú, k jeho 
spravovaniu i k spravovaniu vlastných občianskych vecí 

• presadzujeme jasné zadefinovanie, ktoré územie je určené k výstavbe a za akých 
podmienok a ktoré územie bude mať iné využitie. Budeme trvať na vytváraní a 
dodržiavaní rovnakých podmienok pre všetkých potenciálnych investorov 


