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Výsledky Hodnotenia samosprávnych opatrení (HSO) v regiónoch SR za
obdobie 3. štvrťroka 2009
Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR), prináša výsledky projektu
Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO). V rámci projektu sa štvrťročne
vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia
akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a
realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.
Projekt HSO tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia
ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov
v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Partnerom projektu je Združenie miest a obcí SR, realizovaný je vďaka
podpore spoločnosti AJG Consulting, s.r.o., Bratislava, Municipalia, a.s., Žilina
a SEWA, a.s., Bratislava.
Výsledky:
Najvyššie oceneným opatrením za obdobie júl až september 2009 sa
stalo rozhodnutie košickej mestskej časti Krásna nad Hornádom, ktorá sa
ako prvá v Košiciach rozhodla realizovať verejné obstarávanie cez elektronické
aukcie. Mestská časť predpokladá v dôsledku toho úsporu približne 18%
nákladov ročne.
Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:
(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)
Hodnotenie samosprávnych opatrení
júl - september 2009
1. Košická MČ Krásna nad Hornádom bude obstarávať cez elektronické
aukcie
2. Trnava pri rekonštrukciách myslí aj na imobilných občanov
3. Na vyšetrenie v Kysuckej nemocnici sa dá objednať cez internet
4. Petržalka zriadila utajené byty pre obete domáceho násilia
5. Levice komunikujú s občanmi prostredníctvom elektronického portálu
6. Michalovce bojujú proti drogám inovatívnymi prístupmi
7. Turzovka zbiera odpad do kontajnerov zabudovaných do zeme
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8. Mestský bytový podnik v Košiciach núkal obyvateľom namiesto bytu
cestu do zahraničia
9. Predaj mestského majetku v Nitre prebehol bez súťaže

- 128
- 180

Druhým najúspešnejším samosprávnym opatrením sa stala rekonštrukcia
krytej plavárne v mestskej časti Zátvor v Trnave, ktorú zrekonštruovali
tak, aby ju mohli využívať aj imobilní občania.
Ako tretie najúspešnejšie opatrenie tretieho štvrťroka 2009 bolo
vyhodnotené opatrenie z Kysúc, kde v Kysuckej nemocnici, ktorej
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), sa dá objednať aj cez
internet. Cieľom projektu je uľahčiť systém návštevy a objednávania sa na
špeciálne vyšetrenia.
Najmenej prínosným opatrením sa stal predaj mestského majetku
v Nitre bez verejnej súťaže. Predaj sa uskutočnil iba niekoľko dní predtým,
ako začal platiť nový zákon o nakladaní s majetkom miest a obcí
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Podrobný popis opatrení a vybrané komentáre hodnotiteľov
1. Košická MČ Krásna nad Hornádom bude obstarávať cez elektronické
aukcie
Mestská časť Košice – Krásna sa ako prvá v Košiciach rozhodla zaviesť
elektronické verejné obstarávanie tovarov a služieb. K tomuto kroku sa
inšpirovala skúsenosťami z Dopravného podniku mesta Košice a niektorých iných
samosprávach na Slovensku. Pri priemerných výdavkoch Krásnej na obstarávanie
tovarov, služieb a prác vo výške 200-tisíc eur starosta mestskej časti
predpokladá ročnú úsporu 35-tisíc eur. Od elektronických aukcií si okrem
šetrenia v rozpočte sľubuje aj zvýšenie transparentnosti a zrýchlenie výberových
konaní.
Mesto v úvodnej fáze ponúka prostredníctvom projektu desať služieb (t.j.
10 možných úkonov), ak sa táto novinka medzi obyvateľmi ujme, mesto
sortiment rozšíri.
Komentár
Hodnotiaca komisia označila predmetné opatrenie za veľmi dobrý krok a za
ukážku toho, ako uplatňovanie trhových princípov môže zvyšovať efektívnosť
verejnej správy.
Jozef Čavojec, redaktor denníka SME vyjadril názor, že obce by mali byť
povinné obstarávať prostredníctvom elektronickej aukcie. Kým však nie sú, je
každý prípad uznania hodný. Tiež upozornil na zaujímavý fakt, a to ten, že
väčšina obcí takto nepostupuje, a to napriek tomu, že zatiaľ v každom podobnom
prípade vždy došlo k úspore finančných prostriedkov. Je kríza, obce sa sťažujú,
že majú málo peňazí, preto sa pýta - prečo nešetria tým najjednoduchším
spôsobom, ako sa dá?
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Podľa
Dušana
Slobodu,
analytika
Konzervatívneho
inštitútu
M.R.Štefánika, Bratislava, verejná správa – štát i samospráva – by mali využívať
transparentné a efektívne spôsoby verejného obstarávania, ktoré sa dajú docieliť
prostredníctvom elektronických aukcií, a to povinne. Kým sa tak nestane, každý
príklad samosprávy, ktorá sa dobrovoľne rozhodne pre riešenie obstarávania
formou aukcií, ktoré preukázateľne generujú nižšie ceny, treba oceniť. Treba
však tiež podotknúť, že zavedenie používania softwaru samotného ešte nemusí
znamenať „výhru“, dôležité je, aby samospráva správne dokázala zadefinovať
predmet obstarávania a výhodné zmluvné podmienky prv, než vôbec dôjde k
následnému „handlovaniu“ a znižovaniu ceny za tovary či služby v aukcii.
2. Trnava pri rekonštrukciách myslí aj na imobilných občanov
Krytú plaváreň v mestskej časti Zátvor v Trnave zrekonštruovali tak, aby
ju mohli využívať aj imobilní občania. V rámci rekonštrukčných prác boli
vytvorené nové šatne, sprchy a sociálne zariadenia s prispôsobeným vnútorným
vybavením. V bazéne bude spúšťacie zariadenie v mieste, kde hĺbka vody
nepresahuje 150 centimetrov. Prístup imobilných ľudí do budovy zabezpečí
rampa.
Rekonštrukcia plavárne je ďalším krokom mesta v rámci projektu
Bezbariérové mesto. Počin mesta je o to dôležitejší, že plávanie jedným z mála
športov, ktorý môžu vozičkári robiť, pretože najbližší bezbariérový bazén je
vzdialený asi v 30 kilometrov.
Komentár
Opatrenie bolo hodnotiacimi odborníkmi prijaté mimoriadne pozitívne, hoci
viacerí z poukázali na fakt, že v súčasnosti by bezbariérový prístup mal byť už
samozrejmosťou a povinnou súčasťou príslušnej legislatívy.
Aj podľa názoru Laury Dittel, riaditeľky Karpatskej nadácie, Košice, je
opatrenie skvelým krokom smerujúcim k integrácii paraplegikov a k vytváraniu
ďalších možností pre ich plnohodnotnejší život. Súčasne sa však nazdáva, že to
by malo byť už štandardom. Pri rekonštrukcii budov alebo konštrukcii nových
stavieb by sa na toto už nikdy a v žiadnom meste nemalo zabúdať a malo by to
byť podmienkou pre povolenie zahájenia stavebných prác. Trnava si samozrejme
zaslúži uznanie, že s takýmito riešeniami prichádza a slúži ako dobrý príklad
iným mestám a takýmto projektom.
3. Na vyšetrenie v Kysuckej nemocnici sa dá objednať cez internet
Na vyšetrenie v Kysuckej nemocnici, ktorej zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj (ŽSK) sa dá objednať aj cez internet. Cieľom projektu pod
názvom „Nemusíte stáť v rade“ je uľahčiť systém návštevy a objednávania sa na
špeciálne vyšetrenia.
Prostredníctvom internetu si môžu pacienti naplánovať návštevu vybranej
ambulancie na čas, ktorý im vyhovuje, pričom táto elektronická služba je
bezplatná. ŽSK zároveň plánuje postupne rozšíriť počet ambulancií, kde sa môžu
pacienti takýmto spôsobom objednávať, pretože momentálne je ich počet
obmedzený na niekoľko oddelení.
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Spôsob objednania sa je jednoduchý, stačí sa prihlásiť na internetovú
stránku nemocnice alebo na www.nestojvrade.sk, kde nájdu záujemcovia presné
inštrukcie ako postupovať.
Komentár
Hodnotiaca komisia posúdila opatrenie z Kysuckej nemocnice prevažne
pozitívne. Niektorí upozornili, že oproti praxi iných nemocníc, kde sa za
objednanie platí a treba prísť osobne, ide o veľký pokrok, iní poukázali na fakt, že
takáto služba by už dnes mala byť štandardná. Slabinou opatrenia je podľa
niektorých hodnotiacich slabá internetová gramotnosť na Slovensku, čím vznikajú
nerovnaké podmienky pre pacientov nemocnice.
Podľa názoru Róberta Kičinu, riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska,
Bratislava, ide o opatrenie, ktoré šetrí čas a peniaze a môže predísť
nedorozumeniam a zbytočným konfliktným situáciám pri kontakte občanov so
svojou nemocnicou. Je však podľa neho zarážajúce, že v 21. storočí nie je takýto
systém štandardom vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.
Aj podľa Márie Nádaždyovej, senior program manažérky EPPP (European
Public Policy Partnership/Európske partnerstvo pre verejné stratégie), Bratislava,
ide o jedno z ďalších IT riešení a aplikácií uľahčujúcich prístup občana k službám
dennej potreby. I keď sprístupnenie objednávania sa cez internet v piatich
ambulanciách ŽSK (presnejšie povedané celej SR) nemožno stotožňovať
s naplnením cieľov a možností e-health, asi nie je úplne prehnaná
a neopodstatnená nádej, že by mohla byť jeho praktickým spúšťačom a ďalším
podnetom pre MZ SR pokročiť ak nie priamo v realizácii, tak aspoň v pilotnom
testovaní aplikácie elektronickej konzultácie, diagnostiky, preskripcie, donášky
liekov, či aspoň zdieľania informácií, čo by podľa nej všeobecne uľahčilo prístup
pacientov k potrebnej liečbe a k zdraviu a zvlášť v riedko osídlených okrajových
a ťažko dostupných oblastiach ŽSK.
4. Petržalka zriadila utajené byty pre obete domáceho násilia
Petržalská samospráva vyčlenila dva byty, v ktorých nájdu dočasné
útočisko týrané ženy. Mali by byť bezpečným útočiskom pre ženy a deti v
krízovej situácii, ktoré musia zostať v anonymite pred násilníkom. Rozšírili sa tak
možnosti, ako účinnejšie čeliť domácemu násiliu, pretože kapacity krízových
centier sú nedostatočné. Adresa bytov je tajná, aby násilník nemohol obete
vypátrať a ohrozovať ich na zdraví alebo na živote.
Byty bude prevádzkovať občianske združenie. Podľa slov starostu mestskej
časti, ak bude petržalská samospráva spokojná s fungovaním projektu, vyčlení
naň aj ďalšie byty. Presná štatistika, koľko žien a detí čelí domácemu násiliu,
neexistuje. Len samotné občianske združenie, ktoré bude byty prevádzkovať,
rieši v Bratislave okolo päťsto prípadov ročne.
Komentár
Opatrenie bolo členmi hodnotiacej komisie vnímané značne pozitívne, a to
najmä z dôvodu, že domáce násilie je na Slovensku dlhodobo veľmi slabo riešený
problém, ktorý však má mimoriadne devastačné psychické (niekedy aj fyzické)
dopady na postihnuté osoby, ktoré sa potom prenášajú na ďalšie generácie, čím
významne zhoršujú kvalitu života v spoločnosti.
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Súhlasné stanovisko vyjadril aj Ľuboš Vagač, riaditeľ Centra pre
hospodársky rozvoj, Bratislava, podľa ktorého je oddelenie od násilníka kľúčovou
podmienkou ďalšieho normálneho fungovania týranej osoby či osôb. Myslí si
však, že ide len o dočasné riešenie a preto by malo byť súčasťou širšieho balíka
opatrení riešiacich situáciu v domácnostiach s násilníkom (vrátane
trestnoprávnych opatrení, psychologických a poradenských služieb, atď.)
Podľa
Márie
Nádaždyovej,
prístup
petržalskej
samosprávy
k problematike pomoci obetiam domáceho násilia svedčí o postupnom obrate v
chápaní sociálnej podstaty tohto javu, ktorý býva často chápaný ako
individuálny, súkromný problém, do ktorého organizovaná spoločnosť nemá čo
zasahovať. Okrem mnohých ďalších pozitív, ako je napr. vysoký vzorový
potenciál, keďže služby pomoci obetiam násilia patria celonárodne k
nedostatkovým službám, významný prínos hodnoteného opatrenia petržalskej
samosprávy vidí aj v jej, u nás zatiaľ nie veľmi typickej, ale želateľnej reflexii
svojho poslania v štruktúre verejnej moci a v uvedomení si svojej zodpovednosti
za aktívne riešenia problémov miestnej komunity manifestované rozhodnutím
poskytovať nepovinnú, čisto fakultatívnu službu, ktorej poskytovanie príslušný
zákon ukladá vyššiemu územnému celku a nie obci.
5. Levice komunikujú s občanmi prostredníctvom elektronického
portálu
Na webovej stránke mesta Levice sa prostredníctvom ikony "eGov" môžu
občania dostať k aktuálnym údajom, ktoré sú evidované v mestských
informačných systémoch. Informácie na portáli obsahujú informácie o
administratívnom členení mesta, počte obyvateľov a ich vekovej štruktúre, údaje
o samospráve, zasadaniach a uzneseniach mestského zastupiteľstva a o stave
schváleného rozpočtu mesta. Okrem toho záujemca získa aj informácie o
stavebnej činnosti, daniach, priestupkoch, poplatkoch a ďalších aktivitách mesta.
V budúcnosti sa portál rozšíri o možnosť priamo komunikovať s magistrátom a
vybaviť niektoré agendy z pohodlia domova.
Komentár
Väčšina odborníkov označila opatrenie za pozitívne, ako určité negatívum
vnímajú fakt, že systém e-governance zostáva na Slovensku stále len na papieri
a rozvíja sa skôr izolovanými aktivitami, ako je to levické.
Podobne vnímal opatrenie aj Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú
stratégiu Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava, podľa ktorého je to síce
dobrý začiatok, avšak skutočný prínos elektronického portálu prichádza až vtedy,
keď ľudia nemusia chodiť na úrad, ale vybavia si záležitosti cez internet.
6. Michalovce bojujú proti drogám inovatívnymi prístupmi
Mesto Michalovce zvolilo inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou
v oblasti boja proti omamným látkam. Do boja proti drogám sa pustilo
prostredníctvom internetu a kvalitnejším preventívnym vybavením mestskej
polície. Samospráva pripravila projekt, prostredníctvom ktorého vytvorí a spustí
samostatnú doménu portálu, kde zabezpečí mládeži prístup k informáciám s
drogovou tematikou. Stránka bude určená aj drogovo závislým ľuďom, ktorí sa
doteraz báli prehovoriť o svojej závislosti. Na webe sa môžu anonymne zdôveriť

CPHR
Hodnotenie samosprávnych opatrení

júl – september 2009

so svojimi problémami. Zároveň tu nájdu odbornú pomoc, informácie a rady
psychológov.
Súčasne s tým rozbehnú mestskí policajti preventívnu činnosť na školách.
Súčasťou ich výbavy bude protidrogový kufrík a okuliare. Po ich nasadení človek
má pocit, že je pod vplyvom drog, vidí skreslene a stráca pohybovú koordináciu.
Má k dispozícii dva druhy okuliarov, na dennú simuláciu a na nočné videnie, dá
sa na nich nastaviť „dávka“ drogy, teda simulácia toho, ako vníma svet človek
pod vplyvom nižšej alebo vyššej dávky omamnej látky. Kufrík obsahuje vzorky
drog a DVD, na ktorom sú zobrazené negatívne účinky drog a stavy sfetovaných
ľudí.
Komentár
Respondenti ohodnotili predmetné opatrenie nejednoznačne. Niektorí
vyjadrili názor, že netradičné formy boja proti drogám sú síce atraktívne, ale
neriešia podstatu problému, zvyšok, naopak, vyjadril opatreniu podporu.
Zážitková prevencia totiž podľa nich môže zanechať v ľuďoch hlbšie skúsenosti,
ktoré zakotvia v ich pamäti dlhšie a môžu byť teda účinnejšie ako mentorský
prístup založený na varovaní pred negatívnymi následkami.
Opatrenie pozitívne ohodnotil a Eduard Vokál, primátor obce Lipany,
podľa ktorého je prevencia vždy vhodnejšia, ako represia. Ku drogám veľmi často
vedie zvedavosť, nevedomosť. Mladí si to chcú skúsiť, a preto akcie mestských
policajtov, kde si deti môžu skúsiť pocity po použití drog nasadením špeciálnych
okuliarov, môžu u niektorých práve vstup k drogám zo zvedavosti, zabrániť.
Aj podľa Antonína Eliáša, šéfredaktora časopisu OBEC a finance, Praha,
sa práca s deťmi a mládežou podceňuje a väčšinou si neuvedomujeme, že kvalita
mladej generácie je najväčšou investíciou pre spoločnosť. V boji proti omamným
látkám a drogám sú všetky nové prístupy prínosom, aj keď sa domnieva, že
najúčinnejším prostriedkom je sústavná a kvalitná prevencia, zvlášť vytvorenie
podmienok pre naplnenie rozličných záujmových činností detí a mládeže.
7. Turzovka zbiera odpad do kontajnerov zabudovaných do zeme
Obec Turzovka ako prvá, a zatiaľ jediná na Slovensku začala využívať na
zber odpadu tzv. polopodzemné kontajnery známe napríklad z Rakúska alebo
Nemecka. Ide o nádoby v objeme 3 a 5 kubíkov zabudovaných čiastočne v zemi,
čo je niekoľkonásobok objemu pôvodných tisícstolitrových nádob. Takto
zabudované kontajnery majú viacero výhod. Otvory na vkladanie odpadu sú
prispôsobené tej-ktorej zložke odpadu, a tak vyseparovaný odpad nie je
znečistený iným odpadom. Keďže sú kontajnery v zemi, nik sa do nich
nedostane, aby sa v nich prehrabával a znečisťoval ich okolie. Tiež sa predĺžil
časový interval vyprázdňovania kontajnerov z dôvodu ich väčšieho objemu, čím
obec výrazne ušetrí.
Komentár
Opatrenie ohodnotili respondenti ako pozitívne a progresívne, ako ďalší
krok v úsilí o efektívnejší zber a separovanie odpadu, ktorý je navyše
estetickejší.
Antonín Eliáš upozornil na fakt, že podzemné kontajnery známe zo
zahraničia sa postupne dostávajú nielen na Slovensko, ale už sa používajú aj
v Českej republike (napr. v Prahe, Moste a inde). Zriadenie ich stanovísk je síce
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nákladné, ale ich prednosti podľa neho túto nevýhodu prekrývajú. Okrem
separácie, väčšieho objemu a neprístupnosti tieto stanoviská vylepšujú aj
estetický vzhľad obcí a miest.
Podľa Ľubice Trubíniovej, projektovej manažérke Iniciatívy Bratislava
otvorene, kľúčovým problémom pri separovaní odpadu je naučiť ľudí disciplíne,
čo si žiada veľkú preventívnu a osvetovo-výchovnú prácu. Podľa nej jediné trvalo
udržateľné riešenie tohto, nesporne vážneho environmentálneho problému,
spočíva v minimalizácii produkcie odpadu.
8. Mestský bytový podnik v Košiciach núkal obyvateľom namiesto bytu
cestu do zahraničia
Košický mestský bytový podnik, ktorého stopercentným vlastníkom je
mesto Košice, ponúkol rómskym obyvateľom sídliska Lunik IX, aby sa vzdali
svojho bytu výmenou za vybavenie pasov a zaplatenie cesty do Anglicka. Mesto
plánuje totiž zbúrať dve bytovky, pretože je v nich porušená statika a
obyvateľom je povinné poskytnúť náhradné ubytovanie. Ide približne o štyristo
ľudí.
Rómov ponuka pobúrila, hovoria o rasizme a cestovať nikam nechcú.
Podnik sa bráni, že z ich strany išlo len o prieskum. Primátor mesta nariadil
konateľovi bytového podniku, aby túto aktivitu pozastavil a požiadal o
vysvetlenie.
Komentár
Opatrenie bolo prijaté odborníkmi z hodnotiacej komisie jednoznačne
negatívne, podľa názoru viacerých napĺňajúce skutkovú podstatu priamej
diskriminácie, s ktorým by sa mala zaoberať aj prokuratúra.
Opatrenie vnímala negatívne aj Laura Dittel, podľa ktorej by za toto
opatrenie mal primátor mesta a zastupiteľstvo vyvolať osobnú konzekvenciu,
pretože ide o čin, ktorý sa dá charakterizovať ako rasistický, ktorý vrhá veľmi zlé
svetlo na celú samosprávu. Aj keď by možno časť obyvateľov Košíc rada videla
400 Rómov mimo mesta, či krajiny, a aj keď si mesto možno veľmi ťažko dokáže
poradiť
s hľadaním
náhradného
bývania
pre
stále
väčšie
skupiny
neprispôsobivých občanov, toto nemôže a nesmie byť cesta.
Aj podľa Ľubice Trubíniovej ide o neprijateľný, neetický postup
“pseudoriešenia“ celospoločenskej problematiky rómskej menšiny, a to
z viacerých strán. V tomto prípade je to najmä zbavenie sa zodpovednosti
väčšiny za riešenie problému, na ktorom má však sama väčší podiel: keďže
väčšina má vždy väčší potenciál a konkrétne možnosti účinnejšie riešiť spoločný
problém ako menšina, má tým aj väčšiu časť zodpovednosti za toto spoločné
riešenie. Neetický je aj „vývoz“ problému, teda jeho hodenie „na krk“ iným
(Anglicko), a v neposlednom rade absencia akejkoľvek ľudskej solidarity, empatie
a nehumánnosť prístupu k rómskej menšine. Nie je predsa bežné (a v zmysle
väčšinového správania na Slovensku ani normálne), aby sa ľudia bez akejkoľvek
predchádzajúcej vnútornej úvahy a silnej motivácie odsťahovali do cudzej
krajiny, najmä pokiaľ na to nie sú napr. jazykovo či vzdelanostne pripravení.
Celkovo podľa nej ide o veľmi nebezpečný signál o kvalite medziľudských vzťahov
v spoločnosti.
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9. Predaj mestského majetku v Nitre prebehol bez súťaže
Iba niekoľko dní predtým, ako začal platiť nový zákon o nakladaní
s majetkom miest a obcí, schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre
predaj niekoľkých budov v centre mesta bez verejnej súťaže. Mestské
zastupiteľstvo odobrilo aj výmenu vzácnej kultúrnej pamiatky (za prenájom
ktorej má mesto pravidelný mesačný príjem) za bývalú elektrickú rozvodňu,
ktorá patrí súkromnému podnikateľovi. Ten má mestu za pamiatku doplatiť
ešte okolo pol milióna eur. Podľa viacerých realitných agentov má však
zrekonštruovaná pamiatka v centre mesta podstatne vyššiu hodnotu, rovnako
ako nehnuteľnosti, ktoré poslanci odsúhlasili predať bez verejnej súťaže.
Komentár
Respondenti vnímali predmetné opatrenie výrazne negatívne, s najväčšou
pravdepodobnosťou poukazujúce na skorumpované prostredie v nitrianskej
samospráve, zrejme vrátane politickej dohody na podelení si „kšeftov“ medzi
jednotlivými politickými stranami v zastupiteľstve.
Podľa Martina Šustra, ekonóma Národnej banky Slovenska (NBS), bez
ohľadu na to, odkedy platí zákon, mesto by malo pri správe majetku konať
transparentne a zodpovedne. Predaj bez súťaže vzbudzuje pochybnosti
o motiváciách aj efektívnosti bez ohľadu na to, aké sú podmienky transakcie.
Podozrenie, že mesto predalo majetok pod cenu už nie je možné potvrdiť či
vyvrátiť – kým pri súťaži je automatický výber najlepšej ponuky. Priťažujúcou
okolnosťou je, že išlo o predaj kultúrnej pamiatky, ktorej zachovanie je v rukách
súkromného majiteľa menej isté, než by tomu bolo vo vlastníctve samosprávy.
Dušan Sloboda vyjadril názor, že ak samospráva predáva bez súťaže,
koná netransparentne a nehospodárne, keďže znižuje možné výnosy z predaja
a oberá tak mestský rozpočet o príjmy. Samospráva mesta Nitra podľa neho
ukážkovo predviedla príklad, ako samosprávy dokážu okrádať svojich občanov.
Peniaze, ktoré mohlo mesto utŕžiť, ak by predávalo svoj majetok súťažne (napr.
prostredníctvom elektronickej aukcie) za trhové ceny, budú v pokladnici Nitry
nakoniec chýbať a samospráva buď zvýši miestne dane alebo bude musieť oželieť
mnohé investície, ktoré by mohli slúžiť občanom. Je absurdné, že slovenské
samosprávy požadujú od štátu ďalšie a ďalšie financie s odôvodnením ich potreby
v čase krízy, keď je evidentné, že s tým balíkom, ktorý majú k dispozícii dnes,
zaobchádzajú často horšie ako zlodeji s lupom. Mnohé samosprávy na Slovensku
svojím konaním potvrdzujú, že nemajú morálny nárok na žiadne ďalšie daňové
príjmy zo štátneho rozpočtu dovtedy, kým si nepoupratujú vo vlastných radoch
a nezačnú s našimi daňami narábať zodpovedne a poctivo.
Aj podľa Jozefa Čavojca sa dalo čakať, že niektoré mestá a obce sa
poponáhľajú s predajom majetku. Novela zákona o majetku obcí je síce dobrá,
ale nezabráni netransparentnému predaju obecného majetku. Zastupiteľstvo má
možnosť výnimky „v prípadoch hodných osobitného zreteľa“ a fakt, že za priamy
predaj musia hlasovať tri pätiny prítomných poslancov, nie je podľa jeho názoru
dostatočnou zárukou.
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Poznámka:
Členovia hodnotiacej komisie sa zúčastňujú hodnotenia v rámci tohto
projektu bez nároku na odmenu. Jednotlivé hodnotenia majú charakter
osobného postoja a nemusia zodpovedať názorovej línii CPHR alebo
organizácie, v ktorej pôsobia.
Členovia hodnotiacej komisie, ktorí hodnotili opatrenia monitorované
v 3. štvrťroku 2009
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